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Pressinbjudan videoinspelning med
Electric Boys!
Den 8-9 april befinner sig albumaktuella Electric Boys i Vallentuna Teater för
att spela in videon till nysläppta låten Tumblin´ Dominoes, den andra singeln
från kommande albumet Ups!de Down. I samma veva görs en s k. Pay Per
View - produktion; Electric Boys Ups!de Down, som kommer ha premiär den
14 maj, ett par veckor efter att albumet med samma namn, släppts, 30:e maj.
DU är varmt välkommen att exklusivt intervjua Electric Boys under deras
pågående videoinspelning!

Samarbetet görs med filmregissören Claudio Marino, (Ghost, Behemouth,
Tribulation, Satan Takes A Holiday m fl), fotografen Tony Oien(Premiär datum
oklart, Veckans Brott, Palmemordet m.m) för de dokumentära bilderna, och
producent Hilda Sandgren, MTA Production, (pionjär inom streaming med
Bringithome2020 och bandets bokningsbolag), som ansvarig för helheten.
Sedan ”Slim” Martin Thomader åter kom med i bandet, har många frågat om
låtarna från ”Freewheelin” kommer spelas live igen. Detta har bandet tagit
tillvara på när låtlistan snickrades ihop.
-Det blir kommande albumets låtar blandat med några äldre och ett par
”klassiker” och vi är så spelsugna, att vi nog kommer jamma loss en hel del!
För vad gör man när en pandemi knackar på dörrn? Att stanna upp kändes
inte som en option för oss, det andra sättet var att hålla sig kreativ. Det
slutade med en ny platta som blev både råare och mer experimentell än förra.
En sorts EB 2021 update”.
Vi iscensätter Electric Boys ”här och nu ”. Vi vill vara produktiva och
konstruktiva, så vi gör något av den situationen vi befinner oss i. Vi längtar
efter att spela live såklart, men så länge det inte går, lägger vi energin på att
göra saker på nya sätt. Vi tänkte några varv och kom fram till att en musikfilm
med dokumentära inslag faktiskt är något vi länge velat göra! Säger Conny
Bloom
-Jag har satt Electric Boys musik och artisteri i ny kontext. Med den här
produktionen tar vi ett nytt grepp om den digitala live upplevelsen. Vi gör ett
2.0 tänk kring bandet live och livestreaming, säger Hilda Sandgren,
producent.
Electric Boys - Ups!de Down släpps den 30 April på Mighty Music med
exklusiv distribution genom Sound Pollution Distribution.
För intresseanmälan & presskontakt / kontakta Calle på :
carl.vonschewen@soundpollution.se / 070-3992666

Sound Pollution Distribution AB är ett av de största distributionsbolagen i
Skandinavien för alternativ musik. Vi har över 30 års erfarenhet av att jobba
med hårdrock, metal, punk och andra typer av alternativ musik.
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