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MOSAIC ARTISTRY GROUP BLIR BOKNINGSBOLAG I USA FÖR UPPSALABASERADE
METALCORE-BANDET SAFEMODE
Uppsala. 16 september 2014
I september 2014 signade uppländska metalcorebandet Safemode ett exklusivt bokningskontrakt för USA med amerikanska Mosaic Artistry Group.
Aaron Dill, ansvarig bokningsagent på Mosaic Artistry Group, upptäckte Safemode genom deras
låtar på radio. Singeln “Another Day Will Haunt You” från bandets senaste EP “Gold Digger” hade
plockats upp av radiostationen RadioU och blev snabbt framgångsrik i staterna. Låten låg på deras
“Top 10 Most Wanted”-lista i flera veckor och singeln adderades strax därefter på högsta rotation.
Han ville följa upp detta momentum av radioframgångar och kontaktade dem för att sätta ihop en
plan för att ta deras energiska liveshow till USA.
“Vi är väldigt glada att MAG representerar oss i USA, eftersom vi redan har lyssnare där och våra
låtar spelas på flera radiostationer.” säger sångare Tjet Gustafsson.
Tills nu har Safemode själva skött alla turnéer själva, som två turnéer i Latinamerika och flera
turnéer i Europa, utan uppbackning från vare sig externt skivbolag eller bokningsbolag.
“Vi har alltid haft en stark framåtanda inom bandet och i vår crew, men när vi började få uppmärksamhet från folk i USA, behövde vi en bra partner där, vilket vi nu har.” fortsätter trummisen
Johannes Karlsson.
“Vi är mycket glada över att kunna välkomna grabbarna i Safemode till MAG-familjen! Planen nu är
att börja sätta ihop en USA-turné för bandet, som även inkluderar festivalspelningar under 2015.”
avslutar Aaron Dill.
###
Mosaic Artistry Group är ett amerikanskt artistmanagement, som från och med september är Safemodes
bokningsbolag för USA. Mosaic Artistry Group representerar för närvarande även artister som: Sumerlin,
Scientist, Versus Angels, The Deep Space Network, Joseph Chestnut och Anton Kellner and the Lone Stars.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 en turné i Latinamerika, samt två 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.
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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