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PER GESSLES FÖDELSEDAGSPRESENT
TILL SIG SJÄLV OCH TILL FANSEN:
Per Gessle Presents Mono Mind – release 12 januari då Per fyller 60!
Mono Mind, bestående av de fiktiva medlemmarna Dr Robot, Cooky Carter,
Bright Jones och Rain Davies har under det senaste året hunnit släppa tre
singlar utomlands som placerat sig högt på klubb- och radiolistor i USA och
Frankrike. I USA inkluderar framgången en prestigefylld sex veckor lång
förstaplacering på danslistan i radiobranschens tidning AllAccess.com och
ettor på såväl iTunes Electronica som Amazon Electronica. I Frankrike

nominerades Mono Mind dubbelt i NRJ DJ Awards 2018, som ”Årets grupp”
och för ”Årets klubbhit.”
Nu släpps Mono Minds album i hela världen och äntligen kan det avslöjas av
det är ingen mindre än Per Gessle som ligger bakom hela detta hemliga
projekt!

Såhär säger popmästaren själv:
”Jag hade en ide’ om ett koncept med en, för mig, annan sorts popmusik. Jag
ville göra något jag inte gjort förut. Jag ville utgå från en klassisk popådra
men sedan skulle det hända saker omkring som jag garanterat aldrig gjort
tidigare inklusive seriösa laborationer med min egen röst. När jag märkte att
ingen kände igen att det var jag som sjöng så föddes idén om ett coolt fiktivt
och tecknat band med rötterna både i popkonst såväl som i pophistorien. Hur
kul som helst!”
Albumet släpps 12 januari på Per Gessles 60-årsdag som en present till såväl
honom själv som till oss fans.

Se filmen där Per berättar mer om projektet:
https://youtu.be/0kDla2CZZpc

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=5LmtDxRX7n0
https://www.youtube.com/watch?v=yd5iqkShYx4
Pressbild:
https://we.tl/t-XJizRgnY7M

Skivomslag:
https://we.tl/t-7XqtLmWWfP

BMG is the new model music company founded by Bertelsmann in 2008 as a
direct response to the challenges of music’s digital revolution. Key to its
innovative approach is the fact it represents the traditionally separate music
publishing and recording rights off the same state-of-the-art platform
internationally. BMG is already the world’s fourth biggest music publisher and
the first new global player in the recordings business in decades. BMG’s pitch
is unique – a relentless focus on fairness and transparency and service to its
artist and songwriter clients. BMG’s 14 offices across 12 core music markets
now represent over 2,5m songs and recordings, including the catalogues of
Chrysalis, Bug, Virgin, Mute, Sanctuary, Primary Wave and Talpa Music, as
well as literally thousands of artists and songwriters attracted by its fresh
approach. BMG is owned by international media, services and education
company Bertelsmann, which also includes the broadcaster RTL Group, the
trade book publisher Penguin Random House, the magazine publisher Gruner
+ Jahr, the service provider Arvato, the Bertelsmann Printing Group, the
Bertelsmann Education Group, and Bertelsmann Investments, an international
network of funds. With its multi-platform perspective, integrated technology
platform and commitment to help artists maximize their income, BMG aims
to be the best company in music to do business with. www.bmg.com

