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PRESSMEDDELANDE:

UPPLÄNDSKA BANDET SAFEMODE BEGER
SIG PÅ SIN ANDRA TURNÉ I LATINAMERIKA
Uppsala. 8 januari 2014
I april 2011 gjorde Uppsalabandet Safemode sin första turné i Latinamerika tillsammans med
amerikanska banden Sleeping Giant och The Almost. Tidig torsdagsmorgon, 16 januari, lyfter
planet mot en ny turné betitlad “Break The Silence – Latin America Tour”. Denna gång är konserter i Colombia, Ecuador och Costa Rica inbokade.
Under 2013 gjorde Safemode comeback efter drygt ett år i träda. Man hann släppa nya EP:n “Gold
Digger” med tillhörande musikvideo och singel, spela på scener i Sverige och Norge, samt i hemstaden Uppsala anordna egna minifestivalen “Break The Silence”, med gäster från både Gotland och
Stockholm.
Nu står bandet redo att återvända till Latinamerika på sin andra turné.
“Sedan förra turnén i Latinamerika, har intresset för Safemode växt där och vi har ständigt fått nya
förfrågningar på turnéer, men inte haft möjlighet att åka förrän nu”, säger bandets sångare Tjet
Gustafsson.
Även denna gång sköter bandet turnén intern, utan uppbackning från vare sig externt skivbolag
eller bokningsbolag. I mitten av november sattes en fundraisingkampanj upp för att täcka upp för
resekostnader, men har själva betalat den allra största delen själva.
“Tack vare den framåtanda och drivkraft som finns i bandet och i vår crew, har vi i stort sett betalat
resan själva” förklarar trummisen Johannes Karlsson, men tillägger att man även har fått bidrag från
fans och studieförbund.
Turnén kommer att pågå under nästan två veckor i Colombia, Ecuador och Costa Rica. Trots ytterligare förfrågningar från andra länder, gavs denna gång ingen möjlighet att utöka turnén.
“Vi kommer att göra tio flygresor, inklusive några mellanlandningar, så vi tyckte att det räckte denna
gång”, avslutar Jonatan Samuelsson, gitarrist och får medhåll från övriga i bandet.

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, tillsammans med musikvideo
och singel.
Safemode:
Tjet Gustafsson: leadsång
Juuso Savolainen: leadgitarr
Jonatan Samuelsson: gitarr, sång
Joel Sörsäter: bas, sång
Johannes Karlsson: trummor

För mer info:
www.safemodeband.com					
contact@safemodeband.com
www.facebook.com/safemodeband
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