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PRESSMEDDELANDE:  
SAFEMODE TILLBAKA TILL SYD- OCH CENTRALAMERIKA I JANUARI 2014

Uppsala. 18 november 2013

Det är nu två år sedan Uppsalabandet Safemode gjorde sin första turné i Syd- och Centralam-
erika tillsammans med amerikanska banden Sleeping Giant och The Almost. Idag går bandet ut 
med nyheten om en ny turné i januari och samtidigt startas en fundraisingkampanj för att täcka 
bandets resekostnader.

Från att ha varit ett konstant aktivt band med turnéer i både Europa, samt Syd- och Centralamer-
ika lades Safemode på is i nästan ett år. Men i somras kunde bandet återigen ses på flera festivaler 
i Skandinavien. I oktober släpptes EP:n “Gold Digger”, något som markerade en rivstart för bandet 
och gav ringar på vattnet. Nu står bandet inför sin andra turné i Syd- och Centralamerika.

“Detta är något vi har sett fram emot länge”, säger bandets trummis Johannes Karlsson, som även 
påpekar att bandet ständigt fått erbjudanden om turnéer de senaste två åren, men nu äntligen har 
möjlighet att tacka ja.

Sångare Tjet Gustafsson, tillägger: “Vi är så tacksamma för alla vänner vi har fått lära känna i Syd- 
och Centralamerika och nu ser vi fram mot att träffa dem igen. Att intresset för Safemode är så 
stort där, motiverar det oss ännu mer att åka tillbaka.” 

Än så länge är konserter i Costa Rica och Colombia bokade tillsammans med bandet Sobre Todo 
Nombre, men det finns i skrivande stund även förfrågningar från Argentina och Brasilien.

“En turné så långt hemifrån kostar givetvis pengar”, säger Jonatan Samuelsson, gitarrist i Safemode 
och fortsätter. “Så vi har satt upp en fundraisingkampanj på Indiegogo för att kunna täcka upp så 
mycket av resekostnaderna som möjligt. 
 
“Och givetvis vill vi ge något tillbaka till våra givare” säger Juuso Savolainen, leadgitarr.

“Du kan få din egen låt. Vi skriver och spelar in en personlig låt baserad på din livshistoria, sign-
erade trumstockar, en digital-ep, ett Skype-videosamtal eller en handskriven låttext av Tjet och 
annat kul.” avslutar basisten Joel Sörsäter.

Läs mer om kampanjen på indiegogo.com här:
igg.me/at/safemode

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 Centralameri-
ka, 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: 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 

Bokning, press och intervju:
www.jonomedia.se
jonatan@jonomedia.se
www.facebook.com/jonomedia
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