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EP aktuella Peace Conspiracy medverkar
på TV4 Nyhetsmorgon 19/1
Den 10 januari släpptes EP’n Peace Conspiracy och fredagen den 19 januari
framför bandet två låtar på TV4 Nyhetsmorgon. Bandet består av artisten
Meja, Conny Bloom Gitarr/vox (Electric Boys), Mats Rydström Bas (Abramis
Brama) Ronnie Åström Gitarr/vox (The Cloudberries), Henke”Honky” Widen
Keys/orgel och Thomas Broman trummor (Great King Rat).

Tack vare kärleken till live känslan i 70 tals musiken och en önskan om att
sprida positive vibes i en kaotisk värld föddes Peace Conspiracy sommaren
2017.

Bandet har sedan dess gjort sina egna tolkningar av klassiker såsom Led
Zeppelins ”Whole Lotta Love”, ”Californa Dreaming” av Mamas and the Papas
i the Doors tappning och kanske främst bandets tolkning av Lennon/
McCartney låten ”With a little Help from My Friends” där Meja visar en ny sida
i sitt artisteri och sång. Original spåret ”Peace Love and Understanding”
skriven av Meja och Tom DeLuca har en hippie rock känsla och ett tydligt
budskap.
”Vi skrev låten i Los Angeles för många år sedan. Nu när vi dagligen hör om
terroristattacker och hemskheter världen över, och när det även nådde lilla
Sverige förra året tog jag fram låten och skrev om verserna. Världen har blivit
galen, vi behöver mer Peace Love and Understanding!” säger Meja
Under hösten 2017 har bandet spelat in sin första EP i Mungo Studio,
Stockholm, Inspelat och mixat av Pontus Norgren (Hammerfall). Alla låtar är

inspelade live i studion.
”Vi ville fånga känslan vi har när vi spelar live, så därför har vi helt enkelt spelat
in allt live. En tagning rakt igenom för att hålla det genuina och oslipade” säger
Conny Bloom.
För mer info om Peace Conspiracy
ITUNES EP
PROMO TRAILER for EP release
Spotify link
För PR kontakta anna@mooretobe.com
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