
SUBSTREAM HB, SMEDJEGATAN 5B, 41113 GÖTEBORG, SWEDEN
+46 (0)733-101-808 | INFO@SUBSTREAM.SE | WWW.SUBSTREAM.SE

PRESSRELEASE 25:e NOVEMBER, 2013

Uberstrom skriver avtal med bandet

Serpenti och släpper Dizzy

Det svenska elektroniska rock skivbolaget Uberstrom släpper nu sin tredje release Dizzy

med det italienska bandet Serpenti.

Välkommen till Serpentis värld: där italo-disko och

new wave atmosfären möter ljudet från den moderna

elektro scenen.

Serpenti är en italiensk elektro pop duo, som

skapades 2007 med intentionen att slå samman

elekro/dance musik med rock och pop melodier.

Deras ljud är baserade på ett unikt användande av

basgitarrer, analoga synthar, trummaskiner och

karaktäriseras av hoppande groove och kraftfulla bas riff.

Efter 8 singlar, 2 album i Italien och mer än 300 liveuppträdanden runt omkring i världen

(Italien, Ungern, England, Kina samt USA) har duon bestämt sig för att börja ett nytt

äventyr med Cyclone, deras första album på engelska.

Serpenti är det senaste tillägget till Uberstroms artister. “Att skriva avtal med Serpenti

betyder mycket för Uberstroms varumärke eftersom det breddar genren för att även slå

samman pop och rock bredvid tidigare releaser i form av klassisk rock och punk rock

med elektronisk musik” - Säger Mikael Arthursson, Uberstrom.
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Släppet av Dizzy inkluderar även en riktigt intressant musikvideo vilket lägger till

ytterligare dimension till singeln. Videon finns tillgänglig på:

http://youtu.be/HxRD4Uthb6g

Letar efter elektroniska rock artister
Uberstrom expanderar ständigt och har flera släpp planerade framöver. “Vi letar efter

talangfulla, dedikerade och ambitiösa artister eller producenter inom elektronisk och

rock musik genren. Vi tar gärna emot demo material genom vår webbsida” - Säger

Mikael Arthursson

Om skivbolaget
Släppet kommer ut under varumärket Uberstrom, som

ligger under Substream Music Group i Sverige. Efter att

ha grundats 2004, har Substream vuxit till att bli ett av

Sveriges ledande varumärke och skivbolag inom elektronisk musik. Huvudkontoret

ligger i centrala Göteborg på svenska västkusten.

Idag innefattar Substreams katalog mer än 300 släpp med över 2000 låtar på deras

varumärken: Substream (elektronisk pop), Mareld (lounge elektronika), Dansant (dance
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och upbeat pop), Uberstrom (elektronisk rock) samt Clubstream gruppen (6 varumärken

från house till techno samt dubstep). Substream har även en av sveriges mest ansedda

mastering studios.

Kontaktinformation
Var vänlig och kontakta Substream / Uberstrom för frågor, intervjuer, promotionmaterial

för recensioner. Artisten finns tillgänglig för radiointervjuer samt gästbloggande vid

förfrågan.

Webbsida: http://www.uberstrom.com

Kontaktperson: Mikael Arthursson +46-708-579-753

Email: press [AT] substream [DOT] se

Facebook: https://www.facebook.com/uberstrom

Soundcloud: http://soundcloud.com/uberstrom

Pressrum
Besök vårt pressrum för att ladda ner högupplösta artistfoton för fri användning i press

och för webben: http://press.substream.se

Besök Artisten
Facebook: http://www.facebook.com/pages/SERPENTI/46815769056

Twitter: http://www.twitter.com/serpenti

Youtube: http://www.youtube.com/serpentivevo

Webbsida: http://www.serpentimusic.com/
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