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UPPSALABANDET SAFEMODE TILL SWEDEN
ROCK FESTIVAL I SOMMAR
Uppsala. 20 februari 2015
I dag publicerade Sweden Rock att Safemode blir ett av banden som uppträder på årets festival i Sölvesborg. Bland artister som Def Leppard, Toto och Mötley Crüe hyser Uppsalabandet
förhoppningar om att utöka sin lyssnarskara.
Tidigare i dag meddelade Sweden Rock att metalcore-bandet Safemode från Uppsala, blir ett av
årets band som medverkar på Sweden Rock Festival i början av juni.
“Vi var mitt inne i vår skivinspelning med tillhörande fundraiserkampanj när vi fick beskedet om att
vi ska spela på Sweden Rock.” säger sångare Tjet Gustafsson och fortsätter: “Efter att ha spelat
mest utomlands den senaste tiden, blir det kul att få spela på en stor festival hemma i Sverige.”
Safemode vann SM i Rockkarusellen 2009, men har sedan dess främst haft sina framgångar
utomlands, där man bland annat har turnérat flera gånger i både Latinamerika och Europa. Under
föregående år rönte man även viss framgång i USA, där låtar från senaste skivan snurrat flitigt på
amerikansk radio och i september fick bandet kontrakt med ett bokningsbolag där.
“Att vi nu börjar få uppmärksamhet på hemmaplan, känns givetvis enormt kul och rätt i tiden.”
erkänner trummis Johannes Karlsson och resten av bandmedlemmarna håller enhälligt med.
Safemode spelar på Rockklassikerscenen torsdagen 4 juni kl 15:50-16:30.

###
Sweden Rock Festival är en rockfestival utanför Sölvesborg i Blekinge i södra Sverige, som vill erbjuda publiken
den bästa möjliga mixen av klassisk rock, hårdrock, metal, blues och relaterade genrer. Årets festival äger rum
3-6 juni och några av övriga medverkande är artister som Def Leppard, Judas Priest, Mötley Crüe, Ace Frehley,
Toto, Backyard Babies, Slash, Hammerfall, Meshuggah och många fler.
Safemode är ett 5-mannaband från Uppsala i genren metalcore. Bandet startade under våren 2007 och har haft
många spelningar på alla typer av ställen, inklusive turnéer i Latinamerika, samt flera Europaturnéer. Bandet vann
SM i Rockkarusellen 2009, med 600 andra medverkande band, samt Red Bull Bedroom Jam’s Competition 2011.
Debutalbumet “For A Better Tomorrow” släpptes 2010 och fick världsvid re-release 2011. EP:n “Gold Digger”
släpptes 2013 och har spelats flitigt och efterfrågats i amerikansk radio. År 2014 fick Safemode kontrakt med
Mosaic Artistry Group som nu planerar USA-turné i september, då bandet även ska släppa sin nya skiva.
Safemode:
Tjet Gustafsson: leadsång
Robin Ahnlund: leadgitarr
Jonatan Samuelsson: gitarr, sång
Joel Sörsäter: bas, sång
Johannes Karlsson: trummor

GENERELLA FRÅGOR:
management@mosaicartistrygroup.com
Phone: 605.215.2454
BOKNING (USA):
booking@mosaicartistrygroup.com
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BAND:
INTERVJUER:
www.safemodeband.com			
www.jonomedia.se
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