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FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

PRESSMEDDELANDE: 1 OKTOBER SLÄPPER  SAFEMODE NYA EP:N “GOLD DIGGER”

Uppsala. 27 september 2013

Efter att ha legat på is i drygt ett år är nu Uppsalabandet Safemode tillbaka med nya 
EP:n “Gold Digger”. Singelspåret “Another Day Will Haunt You” från EP:n spelas redan 
flitigt på amerikansk radio och under sommaren har låtarna spelats på festivaler i 
Sverige och Norge. 

Tisdagen den 1 oktober släpper Safemode sin nya studio-EP betitlad “Gold Digger”. EP:n 
är inspelad i Radionika Studios, Stockholm och likt föregående skiva, är även denna pro-
ducerad och mixad av Dino Medanhodzic.

Tidigare i september släpptes första singeln, “Another Day Will Haunt You”. Låten klät-
trade snabbt upp på första plats på den amerikanska radiostationen Effect Radios topp-
30-lista.

I tillägg till nyheten om EP:n, bekräftar Safemode även att musikvideon för titelspåret 
“Gold Digger: Sam” kommer att släppas på bandets YouTube-kanal i november.

Tjet Gustafsson, sångare, om EP:n: “Det är alltid en utmaning att skriva ny och bättre 
musik än sin senaste skiva. Speciellt när debutalbumet blev någon form av genombrott 
för ett band som oss. Vi ville att denna EP skulle bli en uppföljare till “For a Better Tomor-
row”, men ändå låta nytt och modernt och jag tror vi lyckades göra det!”

Johannes Karlsson tillägger, “Jag tror denna EP är “mycket mer” på alla sätt: De tunga 
delarna är tyngre och de melodiska delarna är mer melodiösa än tidigare. Även texterna 
är djupare. Jag längtar till våra fans får höra dem.”

“Gold Digger” kommer att vara tillgänglig som både fysisk cd-skiva och i digital form från 
1 oktober 2013.

Låtlista för “Gold Digger”:

 1 - Last Push
 2 - Another Day Will Haunt You
 3 - Gold Digger: Sam
 4 - Pursuit Of Fame

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 
Syd- och Centralamerika, 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. 

Safemode:
Tjet Gustafsson: lead vocals
Juuso Savolainen: lead guitar
Jonatan Samuelsson: guitar, vocals
Joel Sörsäter: bass, vocals
Johannes Karlsson: drums

For more info:
www.safemodeband.com     
contact@safemodeband.com
www.facebook.com/safemodeband 

Booking, press, and interviews:
www.jonomedia.se
jonatan@jonomedia.se
www.facebook.com/jonomedia
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