The Royal is een band die het beste van een breed scala van sub genres in metal bij elkaar brengt
en een frisse en unieke cross-over laat zien in de hedendaagse scene. Geïnspireerd door diverse
acts als August Burns Red, Slipknot, Northlane, Stick To Your Guns en As I Lay Dying fuseert deze
band metal, groove en melodie en presenteert dit op een gevorderde manier. Dit, in combinatie
met hun vloeiende en doordachte teksten en hun zeer professionele live performance, toont dat
The Royal een band is om rekening mee te houden.
Na het vormen van de band in 2012 begonnen deze 5 ambitieuze jonge mannen met het
schrijven en ‘DIY’ opnemen en toonde daarmee veel potentie door middel van nummers die een
aangrijpende en krachtige manier van schrijven tentoon stelde. Zij brachten hun EP, "Origins",
uit in november 2012 en hun single, "Blind Eye", in maart 2013.
Voor het vervolg op hun nationale debuut als band, trok The Royal (Sem Pisarahu als zanger,
Dick Liefting en Pim Wesselink op gitaar, Tom van Ekerschot op drums en Loet Brinkmans op
bas) de studio in en brachten ze hun langverwachte album 'Dreamcatchers' uit op 31 juli, 2014.
De tracks zijn echter niet het enige wat deze band goed heeft aangepakt. De plaat is voorzien van
guestvocals van Ryan Kirby van Fit For A King en Shawn Spann van I The Breather. Het artwork
voor dit album werd gedaan door de bekende artiest Dan Mumford, welke onder andere gewerkt
heeft voor bands als A Day To Remember en Parkway Drive. Om het af te maken werkte ze
samen met de Amerikaanse producer Cory Brunneman. Dit alles bewijst dat The Royal zeer
serieus is over hun ambities.

EMP: Een ongelooflijk catchy, uitgebreide en sierlijke album. The Royal
is DE kandidaat voor de titel, nieuwkomer 2015!
Het jaar 2015 was een mooi jaar voor het vijftal en hun debuutplaat. Een snel groeiende
nationale en internationale fan base, samenwerkingsverbanden met Europa's grootste
merchandisers EMP en Impericon, het headlinen van meerdere nationale en internationale
tournees om 'Dreamcatchers' te promoten, het supporten van bands als Architects en het delen
van show affiches met namen als A Day To Remember, The Ghost Inside , Suicide Silence en nog
vele anderen op festivals als Jera on Air en het Impericon Festival.
2015 was het jaar waarin The Royal hun strepen verdiende. 2016 wordt een jaar van creativiteit
en progressie daar de band hun nieuwe plaat zullen schrijven en opnemen. Deze opkomende
band is er gebrand op, en er klaar voor, de wereld over te nemen.

