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“Get lost in the ultra magnetic  
rock n roll haze of Mantra Maze” 

Transforming the standard two piece sound into an orgasmic wall of sound, Mantra Maze is 
about to launch it’s crooked soul into the abyss of musical fame and fortune.  

Notoriously loud and heavy, infamously wild and crazy. 
Influenced by artists like DZ Deathrays, Black Sabbath, David Bowie and Kyuss they bring a 

mix of heavy stoner riffs and danceable beats for a headbanging extravaganza! 

Bijna 6 jaar geleden ontmoeten Alistair James (18) en David Pop (18) 
elkaar op de middelbare school. Alistair is half Amerikaans, met een moeder 
in Dessert Springs Californië en een vader in Nederland. David is opgegroeid 
in Nederland.  

“Someone told me we sound like a danceable Black Sabbath. Fucking dope” 
 – Alistair James 

Ze ontdekken een enorme muzikale klik en Thomas sluit aan als 
gitarist en songwriter bij de band waar David in drumt, de Exploding Donuts. 
Daarmee maakten ze een EP en vielen ze op in De Kunstbende en The Red 
Bull Bedroom Jam. Die band stopt als andere bandleden gaan studeren en 
Alistair en David vormen een two-piece in de traditie van The Black Keys en 
The White Stripes. Beiden willen zich richten op een muzikale carrière.  

Begin 2015 ontstaat Mantra Maze. Alistair: “Het afgelopen jaar 
hebben we wel iets moois ontwikkeld. Die sound ontstond in de 
oefenruimte, tijdens het samen jammen. Daardoor ga je ook weer anders 
schrijven en gitaarspelen. Drums, zang en gitaar, that’s it! And some 
jumping around…”  

“rock and roll riot in a bottle. Pop the cork, get Alistair all over you. Sticky gigs.”  
 – Joshua Baumgarten, programmer Irrational Library night, Patronaat. 

 Na succesvolle try outs in o.a. het Patronaat in Haarlem en het 
Indiburn Festival zijn Alistair en David klaar voor de vele podia in Nederland 
en misschien wel daarbuiten. David: “We willen nu echt doorzetten met 
Mantra Maze. De Popronde is daarvoor perfect. Je ontmoet veel andere 
muzikanten, bereikt een nieuw publiek, krijgt in een paar maanden tijd veel 
meer speelervaring en als je het goed doet val je op bij zalen en misschien 
wel een label.”  

Boekingen: Band: 
Pop Associates David Pop & Alistair James 
Maarten Pop mantramazemusic@gmail.com 
+31 681158274 06-30063300 (Thomas) 
maarten@popassociates.nl 06-13674637 (David) 
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