
 

 
Headed out of my league 

 
1. Check Mate 

2. Diamond 
3. Beacon 

4. Devil’s Finest Art 
5. Local Threat 

6. Out of my League // Blüthner 1917 

7. Intermezzo - String Quartet For The Dead 
8. This Dance 
9. Mountains 

10. Saint 
11. Broken 

12. Purrfect // Steinway 1926 

 
 

Alle sangene har radiovennlig språk. Utgivelsesdato 24. april. 
Om artisten 
Robert Vendetta er en norsk artist som har vokst i popularitet både lokalt og i utlandet de siste årene. Hans forrige 
album, Miss Martinez, ga ham en liten radiohit. De første singlene fra oppfølger plata har blitt spilt på radio på fire 
forskjellige kontinenter. Han får stadig nye fans fra mange land, og er spent på å gi ut sitt andre album «Headed out of 
my league» akkurat nå som gjetordet om låtene hans brer seg. 
 
Robert Vendetta selv kaller musikken sin retropop, eller modern old. Han kombinerer allsangfaktoren og de fengende 
melodiene fra popmusikken på 60-tallet med moderne intensitet og lyd. Sangene hans høres ut som klassikere, selv om 

de aldri kunne blitt laget på et tidligere tidsrom. De er en krysning mellom forskjellige sjangre som pop, rock, funk og 
country. 
 
Robert Vendetta er veldig bevisst på de visuelle aspektene ved musikken hans. Dette er veldig tydelig for alle som har 
vært på en av de livlige konsertene han holder. I løpet av de siste månedene har han bygget videre på dette, ved å lage 
tre veldig energiske musikkvideoer som formidler hans visuelle kommunikasjonsevner utover live-settet. 
 
Om albumet 
«Headed out of my league,», Robert Vendettas andre soloalbum, er mørkere og mer energisk enn den forrige. Det er et 
album fylt med dansbare sanger, minneverdige melodier og en optimistisk stemning, selv om det tidvis er ganske mye 
mørke til stede i tekstene. This one goes to eleven! 

 
Sanger som er spesielt egnet for radio: 
2. Diamond - En skinnende, mørk sang med skarpe kanter 
5. Out of my league - Klassisk poplåt med et minneverdig refreng1 
8. Local Threat - Allerede populær singel, mørk og farlig, men likevel optimistisk 
 
Robert Vendetta er inspirert av: 
Gabriella Cilmi, Selena Gomez, Gin Wigmore, James Brown, Jerry Lee Lewis og Asbjørn Ribe. 
 
Kontakt 

Manager: anders.moller.stray@gmail.com  Booking: book@robertvendetta.com 

 
 

Lytt til plata på soundcloud. 
Last ned wav-filer, bilder, tekster, musikkvideo o.l her. 

Facebook – Instagram – Soundcloud - Website 

 

 
1 Kontakt oss for radioversjonen av denne sangen uten pianodelen til slutt. 


