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Sammanfattning

Vi behandlar i den här rapporten Englandslanseringen av popbandet The Flaming Moes. 
Rapporten beskriver hur en promotionturné utformas med hjälp av ett independentbolag, 

hur kontakter med skivbolag, promotionbolag och publik sköts, samt hur lanseringen 
utmynnar i ett skivsläpp. Rapporten beskriver författarnas upplevelser kring hur en dylik 
lansering kan och bör se ut, utefter de erfarenheter man tillskansat sig under arbetets gång. 
Den behandlar även frågor kring samarbeten med ett engelskt skivbolag, och hur detta 
påverkar bandets eventuella framgång i England, samt hur Englandslanseringen påverkar 
bandets tillgång till utrymme i svensk media. Rapporten sätter fokus på viktiga frågor vid 
en promotionturné, såsom promotors, skivförsäljning, promotion, logistik och boende 
samt kontaktskapande. Till slut ges en rad idéer till framtida lanseringar, samt en analys av 
skillnaden mellan att lansera sig med och utan skivbolag som stöd.
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1. Inledning

Vi ämnade med vårt examensarbete göra en utlandslansering (Storbritannien) av vårt 
popband The Flaming Moes. Denna lansering gjordes i samarbete med 4th Street 

Records, ett independentskivbolag baserat i Swindon, UK. I denna satsning ingick skivsläpp 
och annat promotionarbete i form av t.ex. livespelningar. Vi har även haft kontakter med 
skivbolag/förlag, marknadsförings/promotionbolag, bokningsbolag samt arrangörer, och 
allt kringliggande. Kort sagt – vi har gjort en studie av en utlandslansering och försökt 
reda ut vilka problem och möjligheter man kan se i att lansera en svensk musikprodukt i 
Storbritannien.

Vi hade redan innan examensarbetet startade gjort en del förarbete, genom en tidigare 
genomförd tvåveckorsturné under fjolåret (med alla kontakter det innebär), inspelning 
av skiva och musikvideo, kontakter med skivbolag och promotionbolag, samt fått ett helt 
treveckors turnéschema bokat av bokningsbolaget. Vidare hade vi skickat pressmaterial 
(hjälp till promotion samt musikvideo) och affischer till England, samt haft en genomgående 
diskussion kring format på skivsläpp (främst i vilken fysisk form distributören vill ha skivan). 
Vi hade också fått ett datum för skivsläpp för en singel (26:e maj).

Det som återstod var själva utförandet. En treveckors turné genomfördes 5-26 maj, och 
tillsammans med ytterligare ett band på samma skivbolag besökte vi ca 20 olika engelska 
städer, under en mycket hektisk promotionperiod. Samtidigt hade vi kontakt med vårt 
promotionbolag som skötte all marknadsföring gentemot radio/TV och tidningar. Turnén 
mynnade ut i skivsläpp med releasefest och spelning på 93 Feet East i London.



2

2. Bakgrund och syfte

Idén till examensarbetet kom sommaren 2007 då vi själva anordnade en turné i 
Storbritannien. Det började med att vi sprang omkring i Glasgow och pratade med 

rockklubbfolk, och slutade med att vi fixat några spelningar runt omkring Storbritannien. På 
en av klubbarna vi skulle spela på skulle också ett brittiskt band, Buswell, spela. De hörde av 
sig och ville boka in oss på några till ställen som de skulle spela på. Så blev det, och vi gjorde 
sammanlagt 13 spelningar, varav många med Buswell.

När Buswells Swindon-baserade skivbolag hörde oss spela blev de intresserade av att 
släppa en skiva med oss, och anordna en turné. Denna turné bokades in i maj 2008, och vi 
har under hela turnén åkt med Buswell, och turats om att headlina. Turnén skedde medelst 
amerikansk van modell större, med medhavd backline. Vi har alltså inte behövt boka några 
spelningar själva den här gången, och fick hjälp med lanseringen. Därför har vi kunnat 
jämföra dessa två ganska olika sätt att lanseras i England, och kunnat hitta fördelar och 
nackdelar med båda sätten. Vi har med detta hoppats kunna skapa bättre förutsättningar för 
andra musikakter som vill ta sig in på den brittiska marknaden, en marknad som vi innan 
turnén inte trodde var jättevanlig för svenska band att komma in på utan att ha ”gått vägen 
via” USA eller Sverige.
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3. Frågeställningar

För detta projekts genomförande har vi känt oss nödgade att ställa en rad frågor. Ett så pass 
stort projekt tjänar på att ha många små infallsvinklar, särskilt eftersom lanseringen består 

av så många små bitar. Följande frågeställningar kommer att tillämpas och besvaras.

Vad har man för nytta av ett engelskt skivbolag/promotionbolag/förlag/bokningsbolag? • 
Vad går lättare jämfört med att klara sig själv, och vilka problem finns i ett sådant 
samarbete?
Vad kan man se för generella problem med att lansera sig/bli lanserad i ett annat land • 
såsom Storbritannien, och vad kan man tänka sig för fördelar?
Vad kan specifikt krävas av ett svenskt band vid lansering med hjälp av ett engelskt • 
independentbolag? Hur planerar man bäst en promotionturné, och hur genomför man 
den på ett så effektivt sätt som möjligt?
Kan man dra nytta av en utlandslansering även på ”hemmaplan”? Finns det ett • 
säljargument i att vara intressanta för en annan marknad än den man gör promotion i?
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4. Definitioner av begrepp

Promotor•  – den vanliga engelska benämningen på en person som bokar band åt 
spelställen/pubar. Fristående från den vanliga verksamheten på spelstället i fråga. 
Bokar oftast åt flera spelställen på en gång, men håller sig inte med en särskild 
uppsättning akter, utan bokar vad som helst, när som helst.
Masterdeal•  – samarbetsform mellan artist och skivbolag där artisten tillverkar en 
färdig musikprodukt i form av en mastertape (mastrad inspelning). Skivbolaget har 
sedan rätten att tillverka, marknadsföra och sälja skivan. (Musik som levebröd, 175)
Skivbolag•  – Ett företag som ger ut musik på skiva eller annat sätt.
Headline/huvudakt•  – Det band som arrangören av en spelning anser vara dragplåster 
för spelningen, och som därvid promotas mest.
Promotion•  – Procedur genom vilken man gör viktiga aktörer medvetna om t.ex. ett 
skivsläpp eller en turné.
Promotionbolag•  – Bolag som utför promotionarbete, ofta mot betalning.
Independentbolag•  – Samlingsnamn för mindre och till största delen nationella 
skivbolag. (Malm K, Musikbranschen, 1995)
Promotionturné•  – Turné i samband med skivsläpp (Musik som levebröd, 48)
Backline•  – Uppsättning förstärkare och trummor.
Artistförmedling•  – Bokare som inte jobbar exklusivt med sina artister (Musik som 
levebröd, 65)
Singel•  – I vårt fall en enstaka låt som ges ut i någon form av utförande (promotion-cd, 
samt digital nedladdningsbar fil), och som står för sig själv i promotionarbetet.
E.P.•  – ”grammofonskiva med en diameter av 17,5 cm, en rotationshastighet av 45 
varv/minut och en speltid av fem till tio minuter per sida” (www.ne.se). Vi använder 
det som beteckning för formatet på vår skiva, som är ett sex låtar långt verk, med en 
speltid på runt 20 minuter. Ett mellanting mellan singel och album alltså.
Bootleg•  – inofficiell inspelning på skiva eller annat format. I vårt fall är det själva 
formatet som betecknas som bootleg, inte inspelningen.
Back catalogue•  – tidigare utgivna skivor, som i vårt fall inte innefattas i nuvarande 
skivkontrakt.
Signad artist•  – artist med någon form av skivkontrakt.
Myspace•  – Internetplats för bland annat gratis streamad musik.
Plugga•  (gentemot t.ex. radio) – att försöka få en låt spelad.
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5. Metoder

För att kunna svara på våra uppställda frågor behöver vi tillämpa ett par metoder. 

5.1 Fallstudie
Den viktigaste metoden vi har använt oss av är en fallstudie, där vi helt enkelt genomfört en 
lansering med allt vad det innebär, och utvärderat denna efter en rad uppsatta punkter. Dessa 
punkter redovisas nedan i 5.1.1 till 5.1.6 som dessutom kan ses som våra avgränsningar av 
arbetet.

5.1.1 Promotors
Den första turnén vi genomförde (2007) var en hektisk turné, med 13 spelningar på 13 
dagar. Vi bokade flera av spelningarna själva och höll därmed själva med kontakter med 
arrangörer, hotell och liknande. En sak som vi märkte direkt när vi började boka spelningar 
var det brittiska systemet med promotors som vi inte var vana vid från den svenska scenen. 
Dessa ”promotors” fungerar som en sorts mellanhänder mellan en rad olika spelställen 
(venues) och artister. Lite som en artistförmedling kan fungera i sverige, med skillnaden 
att artistförmedlingen har några akter de kan sälja in, medan promotors hittar artister/band 
och bokar för ett specifikt tillfälle, samt oftast befattar sig med mer etablerade akter. Detta 
innebar en del fördelar och en del nackdelar som vi såg det. Den mest märkbara fördelen 
var att det var lättare att bli infångad för att få spelningar. En annan fördel var att om ett 
spelställe måste ställa in en spelning, kunde promotorn fungera som ens räddare i nöden 
och försöka hitta en annan spelning i samma stad samma dag. Den största nackdelen som 
vi kunde hitta var att det kunde vara svårt att få kontakt med promotors, och att man inte 
alltid fick korrekt information när man väl fick den, eftersom promotorn inte jobbar på 
spelstället. Denna nackdel hoppades vi i viss mån själva slippa den här gången, då vi inte 
själva behövde ha denna typ av kontakter med promotors. Vi ska nedan i arbetet se om det 
visar sig ha någon positiv inverkan när man har ett inhemskt bokningsbolag som sköter 
denna kontakt. Vi har även intervjuat bokningsbolaget (samma som skivbolaget) om dessa 
kontakter och om hur dessa sköts, vilka problem som finns och vilka möjligheter de ser.

5.1.2 Försäljning av merchandise
Skivförsäljningen under förra turnén sköttes i stort sett under och efter spelningarna. 
Vi stod själva vid försäljningsbordet och utövade taktiken att gå runt i publiken och 
vara trevliga efter spelningar. Vi sålde ganska mycket skivor, framför allt om man ser 
på det som skivförsäljning per person i publiken. Vi har självklart fortsatt med detta 
tillvägagångssätt, men hoppades innan turnén också på ett visst stöd av vårt skivbolag. Vi 
har studerat hur stor skillnad det är när man har ett engelskt skivbolag, och hur mycket 
deras erfarenhet av den engelska publiken hjälpt oss i vår försäljning. Vi har också studerat 
hur försäljningen eventuellt byter skepnad, från direktförsäljning till butiksförsäljning och 
vilka fördelar och nackdelar som kan ligga i detta.
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5.1.3 Promotion
Förra turnén hade vi knappt någon promotion. Den promotion som förekom stod 
arrangörerna för, och bestod i tidningsreportage i lokaltidningar, radioreklam och 
affischering. Affischerna skickades till varje spelställe och dessa skötte affischeringen 
exemplariskt. Den här gången har vi haft hjälp av ett promotionbolag, som åkt runt 
på möten med radio/tv, och skickat ut pressmaterial. Vi hade dessutom en video som 
promotionmaterial, vilket vi inte hade förra gången. Vi kommer i rapporten att fundera 
över vad som krävts av oss själva för att denna promotion skulle bli så bra som möjligt, 
och vad det engelska promotionbolaget gjort som vi inte hade kunnat göra själva. Vi har 
även försökt ta reda på vad man faktiskt själv skulle kunna göra som promotionbolaget gör.

5.1.4 Logistik och boende
Under turnén förra sommaren tog vi båten över till England, och turnérade i vår Chevrolet 
van. Vi bokade allt boende själva, en del i förväg och en del på plats. Vi ska titta lite på hur 
ändrade förutsättningar för detta eventuellt kan ha ekonomisk betydelse för oss själva.

5.1.5 Kontakter
Under förra turnén skaffade vi en hel del kontakter som kan vara av nytta. Vi har nu varit 
intresserade av vad för slags kontakter ett engelskt independentbolag kan erbjuda, och vad 
för slags nytta vi har av dessa. Är det någon skillnad mellan att turnera själv och att åka 
med ett engelskt bolag och ett engelskt band?

5.1.6 Egna kontakter med svensk media
Vår tes var att vi kunde ha en del nytta av englandslanseringen även hemma i Sverige. 
Därför skickade vi innan turnén ut en hel del pressmaterial till svensk media. Vi kommer 
nedan i rapporten redovisa resultaten av detta, samt våra analyser.

5.2 Observationer
För att inte fastna i ett resonemang som i allför stor grad behandlar vårt specifika fall har vi 
under turnén även genomfört observationer av ett antal fenomen vi kommit i kontakt med. 
Dessa observationer består till viss del av samtal med skivbolag och arrangörer, men även av 
hur dessa parter kommunicerar med andra parter, såsom bokare och promotors (man skulle 
kunna kalla det att tjuvlyssna).
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6. Tidsplan

7/4-13/4 (Förarbete)
  Singelomslag
  Pressutskick Sverige
  Repetitioner

14/4-20/4 (Förarbete)
  Intervju TV4 Skaraborg
  Övriga intervjuer
  Planering av logistik och boende
  Repetitioner samt dokumentation av dessa
  Kontakter med skivbolag angående spelningar
  Kontakter med promotionbolag?

21/4-27/4 (Förarbete)
  Fortsatta kontakter med skivbolag
  Budgetarbete
  Eventuellt resterande planering logistik och boende
  Egen promotion inför turnén (t.ex. internetforum)
  Sista koll av spelställen och promotors

28/4-4/5 (Förarbete)
  Rapportskrivande av förarbetet och dess resultat

5/5-25/5 (Utförande)
Turné i Storbritannien*. Intervjuer. Observationer. Visst 
rapportskrivande. Dokumentation (foto, video). Bloggande?

26/5-1/6 (Slutfas)
Skivsläpp i England. Sista spelningen, hemfärd. Färdigställande av 
rapporten.
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* Mon 5th May – The Hobbit, SOUTHAMPTON
Tues 6th May – The Winchester Gate, SALISBURY
Weds 7th May – The Troubadour, LONDON
Thurs 8th May – 3345, LIVERPOOL
Fri 9th May – The Cavern, LIVERPOOL
Sat 10th May – Royal Park Cellars, LEEDS
Mon 12th May – Bernaccia, NEWCASTLE
Tues 13th May – West Street Live, SHEFFIELD
Weds 14th May – Firebug, LEICESTER
Thurs 15th May – The Tigers Lair, HULL
Sun 18th May – The Moon & Sixpence, GLOSSOP
Mon 19th May – The Go! Club, BIRMINGHAM
Weds 21st May – Porter Cellar, BATH
Thurs 22nd May – The Victoria, SWINDON
Fri 23rd May – The Folkhouse, BRISTOL
Sat 24th May – Riffstock, HOOK
Mon 26th May – 93 Feet East, LONDON
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7. Genomförande

Under denna rubrik listar vi först förutsättningar och förarbete, innan vi först har en kort 
genomgång kring själva genomförandet av turnén, och till sist går in grundligt på de 

punkter vi satt upp i 5.1.1-5.1.6. Vi lämnar dock alla resultat till punkt 8.

7.1 Förutsättningar

7.1.1 Tidigare genomfört arbete
Först och främst har vi gjort en kontaktgrundande turné för ungefär ett år sedan. Genom 
den skaffade vi oss en massa kontakter, ett skivbolag som stöttar oss under den här 
promotionrundan, ett trevligt band som vi reser med under hela den här turnén, flera 
arrangörer som vi utnyttjar under den här turnén, en massa trevliga människor som vi kan 
sova hos, eller bara ta en kopp te med, samt folk som tyckte vi var bra, köpte skivan och 
förhoppningsvis tar med sig sina kompisar på spelningarna detta året.

Vidare har vi spelat in en skiva som ska promotas, tryckt tröjor till försäljning och spelat 
in en musikvideo. Dessa saker känns på något sätt självklara för att kunna genomföra en 
promotionturné. All merchandise hade vi med oss på förra turnén i samma form, alltså 
samma skiva, samma tryck på tröjan.

7.1.2 Kontrakt med skivbolag
För att kunna släppa en skiva på ett skivbolag krävs någon slags kontrakt som reglerar 
förutsättningar, i vårt fall framför allt ekonomiska. Vi kan inte skicka med kontraktet som 
bilaga, men listar nedan de punkter som behandlas i vårt kontrakt med 4th Street records.

Kontraktet är ett masterdeal.•  I vårt fall innebär det att vi har spelat in, mixat, mastrat 
och tryckt skivor, och alltså stått för alla utgifter som detta innebär. Sedan står 
skivbolaget för promotion, både i form av att hyra in promotionbolag för kontakter 
med media och i form av trycksaker (såsom flyers, poster och dylikt) samt extra 
detaljer runt skivsläpp (plast kring skivan, klistermärke på skivomslaget). I princip kan 
man säga att skivbolaget köper in skivan för promotionhjälp. Om det skulle vara så att 
skivan säljer dåligt kan vi aldrig förlora några pengar, eftersom skivbolaget inte kräver 
tillbaka promotionhjälpen.
Reglering av område.•  I vårt fall har 4th Street Records exklusiv rätt till skivan i 
Storbritannien, medan vi har all rätt att göra vad vi vill med den i resten av världen.
Turnéstöd.•  Turnéstödet skulle från början innebära att vi fick 20 skivor att sälja under 
turnén och ta in hela vinsten. Eftersom skivan försenades lite och inte kommer förrän 
efter turnén såg skivbolaget våra exemplar som utländska bootlegs som vi kunde sälja 
bäst vi ville och ta in hela vinsten för.
Bokning.•  Skivbolaget agerar även bokningsbolag i Storbritannien. Det innebär att de 
bokar in spelningar, efter att ha fått in åsikter från oss och bandet vi turnerar med, och 
sedan står för alla kontakter med promotors och spelställen tills vi kommer dit och 
lastar in. Vi behåller hela betalningen för spelningarna, men betalar samtidigt samtliga 
resor.
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7.2 Förarbete
Nu följer en redogörelse av vårt eget förarbete inför själva lanseringen.

7.2.1 Kontakter med promotionbolag
Först och främst har vi fått bistå promotionbolaget med lite information till pressreleasen. 
Först fick vi svara på en liten enkät (bilaga 1), och sedan letade promotionbolaget 
lite andra fakta (mest genom internetsökningar som vi förstår det) för att skriva ihop 
pressreleasen. Vi bifogar dessa dokument (våra svar, plus ett utkast över pressreleasen 
(bilaga 2)). Promotionbolaget synkroniserar sitt arbete med vår turné, och pluggar oss 
mot lokala radiokanaler framför allt i de städer vi spelar under turnén. Samtidigt åker de 
på möten med nationell radio och TV. Skivbolaget har inte ekonomiska resurser till betala 
promotionbolaget att gå mot tidningar och recensioner, och efter samtal med dessa förstår 
vi att de väljer radio och TV före, eftersom de menar att en radiospelning är alltid en 
radiospelning, medan en recension skulle kunna vara negativ och därmed kanske snarare 
dra ner eventuell publiks intresse för ett band. Vi har fått skriftliga rapporter varannan 
vecka (bilaga 3), i vilka promotionbolaget redovisar de radiospelningar de känner till 
(oftast är det många fler än de spelningar de vet om) samt svar från radiokanaler och tv-
kanaler, både negativ och positiv respons.

7.2.2 Kontakter med skivbolag
Skivbolaget har varit den största kontakten innan turnén. Vi har först och främst skickat 
skivor och affischer till detta, skivor för att dessa ska skickas till distributör, och affischer 
för att dessa ska gå ut till spelställen. Vi har i viss mån också fått hjälpa till lite med 
bokningar, mest genom att ha önskemål om var vi vill spela. Det kan se ut på detta sätt;

– Hej, vi kan fixa en spelning i Glasgow den X/X. Ni spelar i Hull dagen innan, resan 
är på 43 mil, ska vi boka spelningen?
– Ja, det är klart, vi gillar Skottland, och vi verkar ha ekonomi till detta.

7.2.3 Diskussioner kring format på skivsläpp
Vidare har vi fått fixa ett omslag till singel (bilaga 4) som ska släppas endast i 
Storbritannien. Vi har också fört en del diskussioner om omslaget till skivan. Detta har rört 
vid ett lite oväntat problem. Vårt omslag är i papp, utan rygg. Distributören ville först inte 
ha detta, utan tyckte att det vore bra om omslaget hade en rygg, eftersom det är lättare att 
lagerföra så. Ett tag funderade vi på att flytta över boken i vårt nuvarande omslag till ett 
jewelcase, och trycka en ny baksida. Då skulle vi också kunna trycka skivbolagets logga. 
Efter att vi hittat ett par exempel på brittiska skivor som faktiskt ser ut precis som våra 
lyckades skivbolaget övertala distributören att ta emot omslaget som det är, fast inplastat 
med klistermärke på.

7.2.4 Rider, betalning och önskemål
Vi har till slut satt ihop två riders, en teknisk och en med mer personliga önskemål. Detta 
mest för att minimera antalet problem som kan uppstå när man kommer till ett spelställe. 
Riders bifogas (bilaga 5 och 6).

7.2.5. Egna kontakter med svensk media
För att förhoppningsvis få lite effekt på utlandslanseringen även i Sverige skickade vi ut 
en pressrelease (bilaga 7) till flera svenska tidningar och TV-stationer, som mest handlade 
om att vi skulle till England och spela. Detta i hopp om att en stundande utlandslansering 
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skulle kännas så spännande för svensk media att vi skulle kunna få lite exponering vi inte 
annars skulle kunna få. Pressreleasen gick ut till följande medier;

musikindustrin.nu, digfi, kulturkrockzine, joyzine, muzic.se, musiklandet.se, Göteborg-
sposten, Skaraborgsbygden, Västnytt, Nya Lidköpingstidningen, Radio Skaraborg, TV4 
Skaraborg, Skaraborgs Läns Allehanda samt Skaraborgs Läns Tidning.

Av dessa nappade TV4 Skaraborg, som gjorde en intervju på ett par minuter och som sän-
des på kvällstid, Skaraborgs Läns Tidning, som hade ett halvsidigt reportage, Radio Skara-
borg, som gjorde ett lite längre inslag och dessutom behandlade både examensarbete och 
lite annat om internet samt spelade hela singeln, samt musikindustrin.nu som i sitt nyhets-
brev skrev att vi skulle på turné.

7.3 Redogörelse för genomförandet av turnén
Målet med turnén, både från skivbolagets sida, och för oss själva, var att lansera skivan 
”We’ll Never Forget Where Our Hearts Lie – Love, The Flaming Moes”, som skulle släppas i 
Storbritannien 16:e Juni 2008. Detta skulle åstadkommas genom en omfattande turné genom 
stora delar av England, samtidigt som promotionbolaget satsade hårt på att få oss spelade på 
lokala radiostationer, med hjälp av en promotionsingel, som dessutom skulle släppas som 
digital nedladdningsbar singel 26:e Maj, med releaseparty i London.

Vi åkte den 3:e Maj från Sverige i vår fullastade Chevrolet Van och gjorde första 
spelningen i Southampton den 5:e Maj. Därifrån tog vi oss vidare runt England, till både 
större och mindre städer, och spelade på allt från minsta puben i en källare till större 
spelställen med gamla anor. Eftersom vi hade samma skiva med oss för försäljning förra 
turnén tyckte vi att vi var tvungna att ändra lite på vårt låtmaterial. Vi repade in ett par nya 
låtar, och plockade bort ett par ur repertoaren, för att få låtmaterialet att kännas spännande 
både för oss själva och för den publik som var på förra turnén. Dock låg tyngdpunkten på låtar 
från skivan, eftersom det var den vi skulle marknadsföra. Från början var det meningen att 
vi skulle headlina ungefär varannan gång (då vi åkte med ett engelskt band på hela turnén), 
men i praktiken blev det så att vi headlinade när det var rockklubbsspelningar, och Buswell 
när det var lite lugnare tillställningar. Detta innebar att vi fick vara huvudband vid merparten 
av spelningarna. Vi hade själva med oss all utrustning utom PA-anläggning, och därför fick 
vi själva göra all inlastning och uppackning. Detta var ett val vi själva gjorde, eftersom vi i 
så stor utsträckning som möjligt ville ha koll på kvaliteten på utrustningen vi använde. Detta 
innebär att vi ibland var tvungna att låna ut förstärkare och trumset till förband.

En vanlig dag såg ut som följer;

Uppstigande.• 
Utcheckning från hotellet.• 
Frukost.• 
Resa till spelstad.• 
Inlastning och soundcheck.• 
Middag.• 
Spelning.• 
Försäljning av merchandise samtidigt som utlastning.• 
Socialisering med publik/vänner/kontakter.• 
Sova.• 
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Punkten socialisering med publik/vänner/kontakter ser vid första anblick kanske ut som en 
trivial punkt. Men vår tes är att den är minst lika viktig som de andra punkterna, vilket vi skall 
diskutera senare.

7.4 Nedslagspunkter

7.4.1 Promotors
Dessa har vi främst fått studera från distans, eftersom skivbolaget haft alla konakter vad 
gäller spelningar. Vi förde dock ingående samtal med skivbolagsrepresentanter om hur 
detta fungerade, och ibland inte fungerade.

7.4.2 Skivförsäljning

7.4.2.1 Butik
Vår e.p. skulle släppas officiellt den 16:e Juni i brittiska skivaffärer. Detta innebär att 
skivbolaget fått stå för kontakter med distributionsbolag, som i sin tur sålt in skivan till 
butikerna. Det enda stadium vi kunnat påverka detta på är under diskussioner mellan 
skivbolag och distributör om hur skivomslaget ska vara utformat.

7.4.2.2 Vid spelningar
Från början var det meningen att vi skulle få ett antal skivor som turnéstöd, d.v.s. 
skivbolaget skulle ge oss några skivor gratis, som vi skulle kunna ta in hela betalningen 
för, och använda pengarna till att betala bensin med. Efter lite diskussioner bestämdes 
dock ganska snabbt att skivorna vi skulle sälja vid spelningar var att betraktas som 
utländska bootlegs. Detta eftersom de inte hade skivbolagets logga på sig. Resultatet 
blev att vi fick sälja skivorna på egen hand, och ta hand om hela vinsten. Detta självklart 
bara under turnén. När skivan släpps i butiker tar kontraktet med skivbolaget vid.

Själva försäljningsproceduren är (precis som Wennman och Boysen pratar om i 
Musik som levebröd) väldigt viktig. Vi själva arbetade under förra turnén fram en metod 
där en del av bandet lastar medan en eller ett par personer är ansvariga för försäljningen. 
På detta sätt slipper man missa de eventuella köpare som avviker från spelstället tidigt. 
På vår rider har vi som önskemål ett av arrangören tillhandahållet bord (på lämpligt 
ställe) där vi kan lägga vår merchandise. Har arrangören inte fixat det när vi kommer 
fram så letar vi helt sonika upp ett bord och ställer det på ett lämpligt ställe. Förutom 
bord kan det vara bra att efter spelningen gå runt i publiken med ett par skivor, vara 
trevlig och artig och erbjuda sin produkt. Detta förfarande innebär att vi ibland frågar 
samma person två gånger, men detta har aldrig utlöst några allvarligare aggressioner.

7.4.3 Promotion
Skivbolaget hyrde in promotionhjälp för turnéperioden. Detta innebär att all promotion 
runt skivsläpp har skötts av ett utomstående bolag, i detta fall 1-2-Hear Clare, baserat i 
Newcastle. Som vi tidigare redovisat satsade promotionbolaget hårt på lokala stationer i 
städer vi spelade, men också på nationell radio och TV. Dock fanns ingen ekonomi för att 
lansera oss till tryckt press, och promotionarbetet utfördes för två band samtidigt, oss och 
Buswell.
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7.4.4 Logistik och boende
Allt boende bokades av skivbolaget, och allt som oftast bokade dessa in båda de turnerande 
banden på samma boende. Förutom på hotell bodde vi även inkvarterade hos vänner och 
bekanta till skivbolaget. Alla kontakter med spelställen sköttes av skivbolaget, vilket 
innebar att vi fick listor med information från alla spelställen, och inte hade någon kontakt 
med dessa förrän det var dags att lasta in.

7.4.5 Kontakter
Vi ansåg på förhand att en sådan här turné förlorar sitt syfte om man inte förstår på förväg 
eller under tiden att det viktigaste turnéarbetet går ut på kontaktskapande. Därför har vi 
behandlat den sociala biten efter en spelning som lika viktig som själva spelningen. Som 
mer etablerad artist kan man kanske leva på mystiken och låta bli nära kontakter med 
publik, men för ett mindre band som oss är det viktigt att få publiken att återvända, och det 
tror vi man gör bäst genom att vara trevlig.

Under den här turnén har vi dessutom fått ta del av skivbolagets kontakter, vilket 
konkret innebär;

Vänner•  – vi har t.ex. bott hos vänner till skivbolaget. Detta kan kanske anses trivialt, 
men en person som har ett band inneboende som den tycker är bra, kan sprida detta till 
sina kompisar och bli en oväntad del av promotionarbetet.
Fans•  – Buswell har egna engelska fans som besöker deras spelningar. Denna möjliga 
publik är naturligtvis väldigt intressant. Vi skaffade oss dessutom egna sådana vid 
förra turnén, och dessa ville vi naturligtvis locka tillbaka till spelningarna. Detta 
gjorde vi genom olika forum på internet.
Skivbolag•  – skivbolaget och folk runt detta var också viktiga kontakter, framför allt 
eftersom dessa i väldigt hög grad själva umgås i musik/musiker-kretsar.

Stora delar av den här turnén bestod av kontaktskapande, både med arrangörer, publik och 
t.ex. media, och framför allt, både innan och efter spelningarna. I vårt fall handlade det 
mycket om att vara på plats där det fanns möjlighet att prata med folk. Vi gick ut i publiken 
efter spelningarna, vi pratade med folk på stan innan spelning (och passade på att dela 
ut flyers), vi stannade uppe längst av alla på natten och försökte alltid ha en dialog med 
arrangörer och promotors om möjliga framtida spelningar.
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8. Resultat

8.1 Promotors
Att systemet med promotors är väldigt mycket ”hit and miss” hade vi en känsla av redan 
sedan den förra turnén. Den här gången blev detta ännu mer tydligt. En promotor försvann 
helt plötsligt från jordens yta, vilket lämnade skivbolaget och oss med ett spelställe färdigt 
för spelning, men inget promotionarbete gjort för spelningen, alltså ingen affischering 
eller liknande, och ingen ljudtekniker inhyrd. Detta innebar att skivbolaget fick ta kontakt 
med spelstället, som var snälla och ställde upp med en ljudtekniker på kort varsel, och 
tog bort inträdet för att kanske kunna få in mer publik. Nu hjälpte det inte så mycket, och 
publiktillströmningen blev väldigt svag.

Vid ett annat tillfälle kom vi till spelstället, som uppenbarligen inte alls var beredda på att 
vi skulle spela. De hade istället anlitat ett coverband, som redan var i full gång att sätta upp 
sin utrustning. Promotorn fixade i och för sig så att vi fick betalningen för spelningen, men vi 
gick miste om skivförsäljningen och framför allt publiken.

Vid andra tillfällen fungerade promotor-systemet väldigt bra, t.ex. i Bristol när promotorn 
hade väldigt känsla för att sätta ihop en bra spelning, och hade oss som förband till en lokalt 
känd artist, Jane Taylor, och gjorde väldigt bra promotionarbete, vilket resulterade i att vi hade 
lika mycket publik som henne, och en publik som visste vad den var där för.

8.2 Skivförsäljning

8.2.1 Butik
Eftersom denna rapport författas innan skivan kommer ut i engelska butiker kan vi inte 
uttala oss om försäljningen. Däremot kan vi konstatera att skivbutikerna förhandsbeställt 
100 exemplar, vilket skivbolaget tyckte var väldigt bra (i vanliga fall brukar siffran för 4th 
Streets artisters skivsläpp ligga mellan 50-75 exemplar).

8.2.2 Vid spelningar
Skivförsäljningen vid spelningar har som vi tidigare påpekat varit lite annorlunda. 
Eftersom vi behöll samtlig betalning för skivor sålda vid spelningar har denna försäljning 
egentligen fungerat precis som under förra turnén, vilket i princip inneburit att vi fått hjälp 
med promotion utan att behöva stå för några ekonomiska konsekvenser förrän skivan 
släpps i butik. Rent praktiskt innebär det alltså att vi kunnat finansiera våra resekostnader 
för turnén med skivförsäljning, och att vi samtidigt som vi fått promotion och annan hjälp 
av skivbolaget inte har haft ett gällande skivkontrakt som ställer några krav på oss själva 
förrän skivan kommer till brittiska butiker. Vi har dessutom kunnat sälja back catalogue-
skivor och tröjor som inte har innefattats av skivkontraktet, med full ekonomisk rättighet 
till dessa. Vi har inte någon möjlighet att redovisa någon exakt siffra på antal sålda skivor, 
men en uppskattning är att vi under den här turnén sålt ungefär lika mycket, eller lite mer 
än under förra turnén, dvs ca 100-150 stycken.
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8.3 Promotion
Promotionarbetet har som vi tidigare påpekat legat utanför vår kontroll, men vi har 
fortlöpande fått rapporter om hur det fungerat. Resultatet har varit ungefär som förväntat, en 
hel del spelningar på lokalradio och studentradio, samt en del lokal-tv. Förutom de rapporter 
vi fått från promotionbolaget har folk vi träffat rapporterat om att singeln spelats. Vi har svårt 
att uttala oss om detta mörkertal, men Clare från promotionbolaget trodde att det var ganska 
stort, då hon inte alltid får spelrapporter från olika kanaler.

Däremot har vi inte fått några speciellt bra reaktioner från nationell radio och TV (se bilaga 
3), men eftersom det inte var huvudmålet, och ekonomin var ganska begränsad var detta inte 
särskilt oväntat.

8.4 Logistik och boende
Eftersom skivbolaget har en bättre lokalkännedom har det faktum att dessa bokat allt boende 
varit till stor hjälp på en del sätt. Det innebär att vi hamnat nära spelstället och oftast till ett 
bra pris. Dessutom känner skivbolaget folk som vi kunnat sova hos när det passat. T.ex. fick 
en nära vän till skivbolagsanställd agera värd när vi under nästan en vecka använde Sheffield 
som ett slags basstation, varifrån vi åkte runt till spelstäderna. En annan skillnad jämfört 
med förra turnén var att vi inte bodde lika ofta på själva spelstället. Funderingar kring detta 
kommer under analyser.

Vad gäller kontakten med spelstället och andra intressanta personer har de dessutom 
enklare kunnat ha telefonkontakt. Det mesta av detta innebar framför allt att vi fick mindre 
jobb att göra, och kunde lägga mer koncentration på att spela och promota oss själva.

8.5 Kontakter
Allt kontaktskapande gav som tur var utdelning. Vid en av de sista spelningarna blev vi 
t.ex. erbjudna en plats på en stor musikfestival, av en person med vissa anknytningar till 
skivbolaget. Andra fördelar vi haft av kontaktskapandet är publik som erbjudit att ordna 
spelningar åt oss, eller boende inför nästa turné. Framför allt såg vi att publik som var på förra 
turnén faktiskt kom tillbaka till spelningar den här turnén, och precis som vi hoppats tog med 
sig sina vänner. Förhoppningsvis fortsätter den trenden.
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9. Analyser

9.1 Promotors
Att systemet med promotors ibland fungerar riktigt dåligt (som vi gav exempel på i 8.1) 
beror som vi kan se det framför allt på en sak; att promotorn verkar avskilt från spelställets 
vanliga verksamhet. Promotorn är inte anställd av spelstället, utan enbart en hjälp man tar in 
för kontakter med musikakter, och vi har upplevt att denne kanske på grund av detta oftast 
verkar ha mindre ansvarskänsla. Det betyder att spelstället och promotorn ibland har dålig 
kommunikation, vilket kan leda till flera problem. Ett av dessa problem är att det kan vara 
svårt att få tag på promotorn, till och med under och efter spelningen. Detta kan leda till 
att det är svårt att få betalt (vilket inte hände den här turnén, men väl den förra) eller till att 
man får bristfällig eller rent felaktig information. Ett annat är att promotorn och spelstället 
kan ha olika åsikter om vad som gäller, som i det andra fallet vi beskrev i 8.1. Intervju med 
skivbolaget visar också att de inblandade var medvetna om dessa problem, och i största mån 
möjligt försökte boka genom antingen en arrangör som jobbar på spelstället, eller med en 
promotor som fungerat bra tidigare.

9.2 Skivförsäljning

9.2.1 Butik
Att som utländsk oetablerad, osignad artist få sina skivor distribuerade till skivbutikerna 
är väldigt svårt. Att då ha ett engelskt skivbolag som sköter detta är, om inte nödvändigt, 
så i alla fall väldigt viktigt. Vi kan inte ge några analyser av försäljningen i butik, eftersom 
skivan vid skrivande tidpunkt inte kommit ut än, men vi kan utgå ifrån de 100 exemplar 
skivbutikerna tagit in. 100 skivor låter kanske inte mycket, men för ett indepenentbolag 
som 4th Street är det hyfsade siffror, som i alla fall tyder på att skivbutikerna ser ett värde 
i att lagerföra skivan. Och 100 skivor i engelska butiker är 100 skivor mer än vi själva 
skulle kunna placera där, så även om skivbolaget tar en del av vinsten för dessa skivor (om 
de säljs) kan vi inte se det som något annat än en ren vinst. Som oetablerat band kan man 
kanske inte räkna med att göra några stora ekonomiska vinster, och varje skiva som säljs är 
promotion för bandet. Dessutom är vårt skivkontrakt skrivet så att vi inte behöver släppa 
nästa skiva på samma bolag. Det ger oss en öppning att använda den hjälp vi får just nu, 
och sedan göra på något annat sätt vid släppet av nästa skiva.

9.2.2 Vid spelningar
Vi hade tänkt analysera hur försäljningen vid spelningar ändras när man har stöd av ett 
skivbolag. Nu blev det så att i praktiken skedde försäljningen på samma sätt som vid förra 
turnén, och det enda vi kan konstatera är att vi hade tur som kunde inkassera samtliga 
pund som kom in vid försäljning vid spelningarna. Dock betydde detta att vi fick sköta 
allt försäljningsarbete själva. Med detta finns det både fördelar och nackdelar. Fördelen 
är att man kommer nära sin egen publik, vilket vi uppfattar det som gör publiken mer 
köpbenägen. Den stora nackdelen tror vi är att ett oetablerat band kan upplevas som lite 
mindre seriöst om försäljningen sker ute i publiken.
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9.3 Promotion
Promotionarbetet hade vi rent tekniskt kunnat sköta själva, men detta arbete hade varit 
väldigt påfrestande, och tidsåtgången stor, och vi har inte de kontakter som promotionbolaget 
har. Nackdelen med att låta ett promotionbolag sköta promotion vid en masterdeal (enligt 
våra förutsättningar, som listas ovan) med ett skivbolag är att det tar längre tid innan vi kan 
börja få in pengar för skivförsäljning. Fördelarna är som sagts tidigare att vi inte behöver 
lägga ner en massa tid på att åka runt till radio och TV, eller sitta och skicka e-post och 
skivor per post. Promotionarbetet har fungerat bra, utefter de rapporter vi fått, och vi har fått 
speltid på allt från militärradio till Manchesters lokal-tv och studentradiokanaler. Däremot 
har promotionarbetet, vad vi kunnat se, inte resulterat i några besökare på spelningarna 
som kommit dit för att de hört oss på radio eller TV. Eftersom detta var hela poängen med 
promotionbolagets arbete kan man kanske tycka att det är ett litet misslyckande. Efter 
diskussioner med promotionbolaget och skivbolaget tror vi att följande kan ha betydelse för 
hur promotionarbetet fungerar;

Tid på året.•  Vi hade innan turnén pratat med skivbolaget om när det var bäst att 
turnera. Runt jul är vad vi förstår det nästan omöjligt, då ingen köper skivor med 
oetablerade band. Sedan blir det bättre och bättre fram tills sommaren, men ett oväntat 
problem som vi kan ha råkat ut för, och som flera personer vi pratat med under turnén 
också skvallrat om, är att maj är tentamånad vid universiteten. Vi fick t.ex. e-post från 
en person som skulle kommit och tittat på oss i Leicester, som var tvungen att istället 
sitta hemma och tentaplugga. Vad detta möjligen kan säga oss är att det är väldigt svårt 
att planera in en turné vid rätt tidpunkt, möjligen kan det vara lättare att bestämma när 
man inte ska turnera.
Val av spelställen.•  När Buswell släppte sin första singel gick den rakt in på MTVs 
spellista. Den singeln följdes inte av någon turné. Det kan (enligt Clare från 
promotionbolaget) vara så att radio och TV faktiskt tittar på turnéplanen, inte känner 
igen spelställena som de största i England, och låter bli att spela singeln på grund av 
det.
Problemet med två band i ett paket.•  När man bokar in två band från samma skivbolag 
på ett spelställe tar man upp en plats som ett lokalt band hade kunnat ta. Det innebär 
att man kan missa en del publik.
Att vara rätt i tiden.•  Vad betyder det egentligen då? Många radio- och tv-stationer 
svarar på promotionbolagets e-post att man saknar t.ex. ”UK profile”, eller inte är 
”edgy enough”. Man kan tolka det som standardsvar de bara skickar utan att lyssna, 
men det kan också vara ett tecken på att man just nu är ute efter något annat, något 
man säkert vet fungerar. Vi satt många dagar på hotellet och tittade på musik-tv-
kanalen The Hits, och helt ovetenskapligt vill vi påstå att likriktningen var slående. 
Dock förstår vi någonstans att likriktningen måste brytas någon gång, om man ska nå 
förändring, och då gäller det att ha lite tur.

9.4 Logistik och boende
Dessa punkter fungerade mycket bättre under den här turnén, och gjorde att vi fick mer energi 
till att göra det vi var i England för, nämligen spela. Framför allt var det väldigt praktiskt 
att alltid ha nära till spelstället, samt att inte behöva lägga någon tid på att boka boende som 
förenklade väldigt mycket. Inget av detta gör att man blir en världsstjärna på en dag, men det 
gör att förutsättningarna för att bli det blir mycket bättre.
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Den enda nackdelen vi kunde se med att allt boende var klart när vi kom till England 
var att vi förra turnén på flera ställen kunde inkvarteras på spelstället. Detta gör naturligtvis 
en ekonomisk skillnad, men också en social. Anledningen till att vi inte erbjöds att bo på 
spelstället vid fler tillfällen denna turné tror vi var att ägaren till spelstället är mer benägen att 
vara gästvänlig om ett svenskt band själva står för kontakten än om ett engelskt skivbolag gör 
det.

9.5 Kontakter
Vår analys av kontaktskapandet under dessa två turnéer är att vi hade haft svårt att klara 
oss utan den. Vi hade kunnat behålla den klassiska rockbandsmystiken bättre genom att inte 
prata med folk efter spelningarna och gå direkt till hotellrummet och kasta ut TV:n, men vi 
tror att man som independentband har svårt att komma någonstans med en sådan inställning. 
Det är sådan konkurrens inom musikbranschen så man behöver alla kontakter man kan få. 
Kontaktskapandet har helt klart lett till fler besökare på spelningarna, och dessutom till fler 
och kanske ännu bättre spelningar i framtiden.

9.6 Egna kontakter med svenska medier
Helt uppenbart var det så att vi fick mer uppmärksamhet från svensk media när vi kunde 
skriva i pressreleasen att vi skulle turnera i England. Att till och med musikindustrin.nu skulle 
uppmärksamma vår turné var lite oväntat, medan vi nog faktiskt hade lite förhoppningar om 
de andra medierna som nappade. Frågan är om vi hade fått alls samma plats i media om vi 
skulle turnera i Sverige, eller om vi inte haft ett engelskt skivbolag att ”skryta med”. Vi tror 
att det fortfarande känns lite extra spännande för folk när man utövar sin musik i ett annat, 
större, land trots att ”världen blir mindre” och det egentligen inte är så väldigt konstigt att åka 
till England och spela. Mycket av det som skrevs eller sades handlade dock om att det finns 
nya sätt att nå ut med sin musik (t.ex. myspace) och det är möjligt att man inte kan få samma 
uppmärksamhet när detta fenomen inte är lika nytt.
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10. Slutsatser

10.1 Svar på frågeställningar
Vi börjar med att väldigt konkret svara på våra frågeställningar, med ledning av resultaten 
ovan.

Vad har man för nytta av ett engelskt skivbolag/promotionbolag/förlag/bokningsbolag? • 
Vad går lättare jämfört med att klara sig själv, och vilka problem finns i ett sådant 
samarbete?

Den största nyttan vi haft under den här turnén jämfört med förra turnén är att vi fått mer tid 
över att koncentrera oss på spelningarna. Skivbolaget och promotionbolaget har tagit över 
uppgifter (boka boende, kontakter med arrangörer, promotion o.s.v.) som vi i många fall 
antagligen hade kunnat sköta själva, men som hade tagit alldeles för mycket tid. Den extra 
tiden vi fått har gett resultat i bättre spelningar, och mer tid till kontaktskapande.

Att ha ett skivbolag bakom sig vid skivsläpp ger dessutom en extra tyngd, som i vårt fall 
t.ex. resulterat i att skivan förhandsbeställts av skivbutikerna i en upplaga om 100 exemplar, 
och (som vi tror) att svensk media har varit mer intresserade. Det har dessutom resulterat 
i en rad spelningar på radio och TV, som vi inte fick förra gången vi var i England. Rent 
ekonomiskt kan vi inte se någon skillnad, men i vårt fall, där vi kunnat sälja skivor under 
spelningar och tagit hem hela vinsten för dessa, har vi inte heller förlorat något ekonomiskt 
på samarbetet med skivbolaget. Om vi däremot inte hade haft egna skivor till försäljning, 
utan skivbolaget tagit en del av vinsten för samtliga sålda skivor, så hade vi fått överväga 
fördelarna med att ha ett skivbolag, och vi misstänker att det är den vanliga balansgången för 
ett band i vår situation.

Vi har vidare haft en enorm nytta av skivbolagets kontaktnät, kunnat sova hos deras vänner, 
träffat konsertarrangörer som erbjudit oss nya spelningar och fått ta del av skivbolagets andra 
bands fans.

De problem vi kunnat se är bland annat att en del spelställen kan ha en annan, lite hårdare, 
attityd gentemot ett skivbolag än de skulle ha om vi åkte själva. T.ex. har vi inte i samma 
utsträckning erbjudits boende av spelställenas ägare, och därigenom fått betala för hotell i 
samband med fler spelningar. Vi har i vårt samarbete med 4th Street Records även kunnat se 
att det kan finnas problem med att lansera två band på samma gång. För det första; när man 
bokar in två band på samma spelställe samma kväll tar man upp en plats som skulle kunna 
fyllas av ett lokalt band, som skulle kunna dra mer folk. För det andra; det är naturligtvis 
svårare att göra promotion för två band på en gång, och promotionbolagets effektivitet 
minskar.

Vad kan man se för generella problem med att lansera sig/bli lanserad i ett annat land • 
såsom Storbritannien, och vad kan man tänka sig för fördelar?

Vi har sett väldigt få problem med att lanseras i England, jämfört med hur vi tror att det 
skulle vara i Sverige. Utan skivbolag skulle det finnas en del svårigheter, t.ex. skulle vi 
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behöva hitta information om engelsk radio, TV och press. Möjligen kan vi se på vissa av 
promotionbolagets rapporter att en del radiokanaler kan vara tveksamma till att spela utländsk 
musik. En annan nackdel, som för oss egentligen kanske är en fördel, skulle kunna vara att 
eftersom England är ett så mycket större land kan det vara svårare att nå ut till de bredare 
massorna. Vill man ”slå underifrån” såsom vi försökt så är det nog bara en fördel att det finns 
mycket möjlig publik.

Fördelarna ligger i att man kan profilera sig som svensk artist. Svensk musik är högt aktad, 
och dessutom lite spännande. Kommer man till lite mindre städer och spelar är man nästan 
exotisk. Möjligen kan det vara så att faktumet att vi har ett engelskt skivbolag suddar ut denna 
nationstillhörighet lite, och att man inte på samma sätt kan profilera sig som ett svenskt band.

Vad kan specifikt krävas av ett svenskt band vid lansering med hjälp av ett engelskt • 
independentbolag? Hur planerar man bäst en promotionturné, och hur genomför man 
den på ett så effektivt sätt som möjligt?

Först och främst krävs det att man har något att tillföra det engelska musiklivet. Det finns 
väldigt många band i England, och alla vill bli nästa Oasis. Sedan krävs det mycket jobb. 
För oss själva har det inneburit att vi fått skaffa en turnébil modell större, sedan att vi fått 
köra den själva mellan spelställena, och själva fått stå för ekonomin kring turnén. Vi har fått 
vara våra egna roddare, om än med lite hjälp från arrangörer ibland, vi har fått fixa design till 
singelomslag och fylla i frågeformulär till promotionbolaget. Vidare krävs det, som vi påpekat 
flera gånger, ett medvetet kontaktskapande.

Hur man bäst planerar en promotionturné kanske vi inte är färdiga att svara på efter den här 
turnén, men vi har i alla fall hittat flera punkter som är viktiga.

En är att se till att planera väldigt noga när man åker. I vårt fall kan t.ex. examensperioder 
ha gett oss lägre besökarantal på spelningarna.

En annan är att försöka hitta saker att spara tid på. Hotell nära spelstället är ett exempel på 
det. Vidare tror vi att man kanske ska vänta ett tag med att turnera efter att man har släppt en 
singel. Detta eftersom radiostationer kan avskräckas av spelställen de inte hört talas om som 
finns med i turnéplanen.

För att klara ekonomin är det vidare väldigt viktigt att ha något att sälja efter spelningarna. 
Vi har inte under någon av turnéerna fått tillräckligt betalt av arrangörerna för att kunna gå 
runt ekonomiskt. Det är bra att ha en plan över hur man säljer skivor och annan merchandise. 
Man kan t.ex. utse en person i bandet till ansvarig för försäljningen och låta denne slippa 
utlastningen från spelstället och istället koncentrera sig på att sälja. Man kan dessutom ha ett 
bord på plats, där någon kan sitta och sälja.

Man bör till sist vara väldigt noggrann med vem som är arrangör. Är det spelstället som 
arrangerar bör man ha mycket kontakt innan spelningen och förvissa sig om att arrangören 
gör ordentlig reklam för spelningen. Man bör se till att skicka affischer och posters som 
arrangören kan använda, särskilt om denne inte har egna. Är det en utomstående promotor 
som har hand om spelningen bör man se till att denne har gott renommé, och ha om möjligt 
ännu mer kontakt för att förvissa sig om att allt går som man blivit lovad. Det kan till och 
med vara en bra idé att be någon som bor i spelstaden gå till spelstället och se till att det finns 
reklam väl synlig.
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Kan man dra nytta av en utlandslansering även på ”hemmaplan”? Finns det ett • 
säljargument i att vara intressanta för en annan marknad än den man gör promotion i?

Vi tror att så länge svensk media fortsätter att tycka att den ”digitala revolutionen” är 
spännande så kommer man att kunna sälja sitt varumärke genom att påpeka att den fungerar 
i andra länder. Det finns fortfarande ett begrepp om att utländsk marknad är lite spännande 
i människors medvetande. Särskilt när det gäller musikaliska stormakter som USA och 
England. Däremot skulle det kunna vara så att detta gradvis kommer att ändras allteftersom 
marknader växer ihop (med hjälp av t.ex. myspace). Vi själva hade absolut en väldig nytta av 
Englandslanseringen, och fick utrymme i media vi inte tror att vi hade fått annars.

10.2 Generella slutsatser
En generell slutsats utifrån våra förutsättningar;

Ett bra engelskt independentskivbolag är att föredra vid en lansering i England, om 
alternativet är att lansera sig själv. Vi betonar att det måste vara ett bra bolag, eftersom 
resultatet av ett samarbete med ett mindre bra bolag skulle kunna vara direkt kontraproduktivt. 
Promotors kan vara ett bra alternativ för att ta sig in på den brittiska livescenen, men man bör 
så långt som möjligt undvika promotors som man inte känner till. Att turnera tillsammans 
med ett annat band kan vara kontraproduktivt, då det finns möjlighet att man tappar lokal 
publik. Det kan också vara en bra idé om man vill spara ekonomiska resurser, och ha nytta av 
varandras fans. Man skulle alltså kunna säga att vi rekommenderar att åka tillsammans med 
ett annat band om man anser sig ha fans så att det räcker för ens ändamål. Om man inte har 
det är det en direkt dålig idé att åka med ett annat band.
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11. Reflektioner

Det är naturligtvis svårt att dra några långtgående generella slutsatser av en sådan här 
specifik fallstudie. Vi har konsekvent försökt komma runt problemet genom att hela 

tiden ställa svåra frågor till skivbolaget, promotionbolaget och andra personer som funnits 
i vår närhet. Detta för att försöka hitta bredare slutsatser. Ändå är vår fallstudie baserad på 
omständigheterna kring just vår lansering, och en lansering med andra villkor kanske inte alls 
får samma resultat. Vi tror dock att denna sorts samarbete mellan skivbolag och artist kommer 
att vara fortsatt intressant.

Vi har i detta arbete försökt öppna för ytterligare utforskande av området vi skriver om. 
T.ex. har vi bara i korta ordalag nämnt betydelsen av vilken tidpunkt på året man gör sin 
promotionturné. Vi tror att man skulle kunna tjäna mycket på att göra en noggrannare studie 
av detta.
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Who are you? 
 
We are Swedish pop-band The Flaming Moes. We come from a small town 
that is mostly known for producing hits for Swedish commercial artists. We 
don’t like Swedish commercial music. But we love almost every other kind of 
music. 
 
Who does what?  
 
Kristoffer does the bass, and much of the recording stuff. Andreas plays most 
of the keyboards, horns, and pretty much everything else the others don’t 
play. He can make his own instruments out of grass. Erik writes most of the 
songs, sings the lead parts, and does the guitar strumming. Petter hits the 
drums hard, and harmonizes in the background. Petter and Erik drive the van, 
and Kristoffer and Andreas hence do most of the beer drinking. 
  
Where are you all from? 
 
We’re from this little town called Skara in Sweden. It’s really small, yet pretty 
much everyone in Sweden knows where it’s at, since for a long time all the 
commercial music came out of the motown-style hit factory record company 
Marianne Records. Some famous Swedish people live here, actors, singers 
and other weird people. Some less known people live here too. 
 
How did you meet? When? 
 
Kris, Andreas and Erik first met in the town’s music school, performing mostly 
classical music at first, but then as they grew a bit older (ages 16-18) they 
formed a trad jazz band together. They always continued playing together in 
different groups, until they formed The Flaming Moes in 2002. Petter is Kris’ 
brother and long time friend of the others, but a bit younger. When moe’s 
original drummer quit, Erik and Kris tried out a couple of drummers, before 
asking themselves the question “why not petter, really?”. And so the band 
was complete. 
 
Why “The Flaming Moes”? 
 
From The Simpsons episode Flaming moe’s. It actually could have been The 
Flaming Homers, but we didn’t think of that. People have been a bit grumpy 
about that since. We’re not going to change it. It sounds better. We took the 
apostrophe out. We don’t like apostrophes. Really. 
 
What makes The Flaming Moes different? 
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We just do it differently I guess. No two people have ever had the same 
opinion about what other band we sound like. Yet they´re very certain we 
sound like just the band they think we sound like, and sometimes even angry 
that we sound like their favourite band or whatever it is. “The Thrills-rip offs” 
we’ve been called, but then again just once, and we don’t even care much 
for The Thrills. The Swedish Pavement is another odd statement. They might be 
giants, but without the sence of humour, Violent Femmes (???). And so on. 
But we just play our songs, on the instruments we like the best. And of course 
we’re in to all these kinds of music, Andreas is a gospel, jazz-enthusiast. Erik 
likes funk/soul, The Beach Boys and folk rock, Kristoffer’s a big fan of modern 
American/Canadian rock, like Dave Matthews band, but also Peter Gabriel 
and Metallica. Petter likes Toto and cheesy metal. So I guess no other band 
can beat that variety in references. Well maybe, but still. And then there’s the 
discrepancy between the happy tunes and the sad words. But you have to 
hear that yourself. The Swedish audiences are crappy at listening to and 
understanding lyrics, so they have never understood our music completely I 
think. And of course we would tell you we don’t sound like any other band. 
But you would probably disagree. 
 
Any special techniques you use when performing? 
 
We play our songs. We look happy. We are probably happy, unless we’re not 
happy, then we’re just pretending. But most of the time we’re happy, cause 
we get to play our music. A couple of years back, Petter used to get out in 
the audience and hug people. He doesn’t do that anymore. He should do it 
more. Andreas usually claps his hands and winks at the pretty girls. And boys. 
Kristoffers dances. He’s actually broken a couple of stages by dancing. No 
one got injured. Erik just sings. And tries to talk between songs. But most of all, 
we just play our songs, on our instruments. And try to make people dance 
and smile, and sing along without knowing the words. 
 
Who/what influences you? Are the songs about things that have happened to 
you or are they completely fictional?  
 
ERIK; The songs often seem to be about love gone bad in an untraditional 
way. They are modern reality based songs, with a slight twist, I write believable 
lies if you will. I usually tell people about the lyrics for “winter love”, cause I 
know they think it’s a pretty love song. And it sounds like a pretty love song, 
cause I created the words to be like that. But it’s actually about a person 
having sexual intercourse with a corpse. And they never want to hear it 
again. Then again I write songs with a more powerful meaning, like “might 
never”, which is really all about myself. And then there are the more surreal 
prose I tend to write sometimes, like “black oil surface”, which is very much a 
David Lynch flirtation, but in words instead of images. I guess that’s what they 
call imagery in lyrics. 
 
Do you have any major artist influences behind your music? Who are they? 
 
The major artist or songwriter influences on the songs themselves are many, 
but for this record (WNFWOHL-LTFM) it was probably Van Morrsion, and 
perhaps even more specific than that, Tupelo Honey. Sometimes I can hear a 
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small bit of that album in our record. Maybe I shouldn’t have mentioned this, 
since Van Morrison doesn’t seem to like people doing whatever he’s doing. 
More than Van Morrsion, I guess I’m mostly influenced by songwriters like Brian 
Wilson, Jimmy Webb, and the likes, but I like other stuff to, like Ed Harcourt. I 
borrowed a sentence or maybe two of his. Andreas is heavily influenced by 
gospel, soul and jazz in his organ playing. People have heard a bit of Bruce 
Springsteen to what he does, but I can’t hear it (perhaps cause I don’t like 
Bruce...). Kristoffer plays the funkiest bass possible in pop music, and that is 
due to his heavy metal influences. Or maybe not. Maybe he just knows how 
to hit that bass. I myself don’t like any of Petters influences so I won’t mention 
them. 
 
Your Best gig? Why? 
 
Glossop outside of Manchester last year was fun. The place was crowed and 
the folks were friendly as few have been before. We really enjoyed it, and our 
navigation system didn’t want us to find the way out of Glossop. We spent a 
couple of hours driving our way out of it.  
The release of our last record in our home town Skara was also great. All of 
our friends and some more made an outstanding night. We like it when 
people know the words... As did a reviewer in England the last time we were 
here. He had listened to the songs on myspace, and knew just about all of 
the lyrics. I had no idea and thought he was mocking us, when I saw him 
standing in a corner, singing along to songs he had most certainly never 
heard (of course I couldn’t hear that he was reciting it all right!).  
 
Your Worst Gig? Why? 

We did a gig at a big festivity for parachuting people. In the midst of the 
show I thought the light guy had gone a bit too far with the smoke machine 
thingy. I couldn’t see my guitar, and a couple of seconds later I couldn’t 
breathe either. Well, we played on, hoping it would stop. Then someone 
starting yelling at us to get off stage, so we did, only to find out not a single 
soul was in the hangar anymore. Someone had thrown a smoke grenade or 
whatever, and we had been playing for no one. Apparently the german 
people did that every year.  

What’s the worst thing someone could say about the band? 

That we are unprofessional. Or that we look boring. Or that we’re ugly. Or that 
we suck. Or maybe that we sound like something we don’t want to sound 
like. 

Best thing that’s happened so far?  

Touring the UK with wonderful Becky and Shaun of great 
band Buswell last summer. We had so much fun. Now we’re 
doing it again in May, and I hope it will be a bit 
better, cause then that will be the best thing yet. 

THANKS! 
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The Flaming Moes 

Single: I Got It 
Release Date: 26th May 2008 (Download) 

 
 

From Skara in Sweden to being signed to Swindon based 4th Street Records, 
pop band : The Flaming Moes have come far and are about to embark on a 
May month long UK tour with fellow 4th Street label band : Buswell. 
 
For all you Simpson’s fans out there, The Flaming Moes take there name from 
a Simpson’s episode, where Homer concocts a drink recipe from liquor and 
cough syrup: The Flaming Homer. Its drink sales saves Moes bar from near 
financial ruin, the bar becomes AeroSmiths official hangout but consequently 
nearly ruins their friendship. 
 
Three of the band members all met at Skaras music school and the final line 
up was complete when the bass player’s brother joined. Their first EP was 
received well by the Swedish press and radio. 
 
So now onto their 2nd EP: “We”ll Never Forget Where Our Heart Lies – Love The 
Flaming Moes”, they are ready to hit the UK. This EP is bright uplifting pop with 
a dark twist, filled with roaring vocals, horn sections and synthesizers. The 
bands musical influences derive from a broad spectrum including: gospel, 
jazz, funk, soul, folk rock, Canadian Rock, cheesy metal and Van Morrison. 
 
“The enormous potential of The Flaming Moes promises quite a lot. Look Out! 
4/5 – (Musiklandet) 
 
“Everything that you look for in melodic, rhythemic jazz/ swing/country-
inspired pop” – Droopy Magazine 
 
“If music could be likened to a season then this is music for the Summer- 
infectious pop dovetailed into relaxed country vibes and a smattering of old 
scholl folk round the edges” – Dave Franklin,MMAMB 
 
Catch The Flaming Moes at a town near you.. see May Tour dates overleaf….. 
 
 

www.myspace.com/theflamingmoes 
 
 

Contact: 1-2-hear : Clare Tucker 
E: clare@1-2-hear.com M: 07900 452 378 M.S : www.myspace.com/claretucker1 
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THE FLAMING MOES : MAY 08 UK TOUR DATES 
 
 
 
 
 

5TH May : Southampton : The Hobbit 
 

6th May : Sailsbury : The Winchester Gate 
 

7th May : London : The Troubadour 
 

8th May : Liverpool : 3345 
 

9th May : Liverpool : The Cavern 
 

10th May : Leeds : Royal Park Cellar 
 

13th May:  Sheffield : West Street Live 
 

15th May : Hull : The Tigers Lair 
 

18th May : Glossop : 5 Daze In May Festival @ The Moon & Sixpence. 
 

19th May : Birmingham : The Go Club 
 

20th May : Telford : Haygate 
 

21st May: Bath : Porter Cellar 
 

22nd May : Swindon : The Victoria 
 

23rd May : Bristol : The Folkhouse 
 

24th May : Cheltenham : 2 Pigs 
 

25th May : Newport : Riverside Tavern 
 

26th May : London : 93 Ft East 
 

8thJune : Kent : Sellindge Music Festival. 
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Regional Radio Report :  
 

The Flaming Moes  : I got It 
Release date : May 26th (Download) 

 
Region : Southampton / Sailsbury 

Radio Station  Airplay Comments 
 

SIN Radio (student)  Sent promo email Students exam period 
Pure FM (student)  Sent promo email Students exam period 

Surge 1287 (student)  Sent promo email. Students exam period 
Express FM  Sent promo email Not on current playist.  Sent promo email/ left 

msg. 
Ocean FM  Sent promo email. Not on current playist.  Sent promo email/ left 

msg. 
The Quay  Sent promo email Only in on Sundays for show. Email only. 

Radio Hampshire  Sent promo email. Receive weekly playlist. 
Castle Down Radio Y I've received The Flaming Moes and Buswell promos - all good. Thanks for 

sending. I will be playing them on my show next Friday night. 
 
**Requested session** 
 

Spire FM  Sent promo email. On holiday until May 6th. Call back. 
BBC Radio Solent  Sent promo email. Left msg. 

 
 

Region : London 
Radio Station Airplay Comments 

 
IC Radio (student)  Sent promo email. Students exam period 

Smoke Radio (student)  Sent promo email.. Students exam period 
Pulse FM (student)  Sent promo email.  Students exam period 

Wired (student)  Sent promo email. Students exam period 
Rare FM (student)  Sent promo email Students exam period 
Insanity (student)  Sent promo email. Students exam period 

GU2 (student)  Sent promo email. Students exam period 
Time FM  Sent promo email. Left msg. Sent promo email 
Organ N Sent promo email. Sent promo email. May 2nd Left msg. Sent 

promo email. Receive weekly playlist. Not playlisted. 
Resonance FM  Sent promo email. . Sent promo email 
Radio Jackie  Sent promo email. 

Thank you very much for sending us you demo. 
 
It has been put in for consideration and we will contact you 
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if we are  
able to play it. 
 
Many thanks. 

BFBS radio Y Sent promo email. 'm previewing these this evening, how about a phoner 
with them next week?  Tuesday or Thursday at 2:30 is best for me as a pre-rec. 
 
Don't worry about the Flaming Moes as the quality wouldn't be that great 
with an overseas call, but if we could set up a phoner with Buswell next week 
that would be great - I can call them at 2:30 on Tuesday (please can I have a 
landline?) 

BBC London  Sent promo email. Email only.  
 
 

 
 
 
 

Region : Liverpool 
Radio Station Airplay Comments 

 
Icon Radio (student)  Sent promo email Students exam period 

Shout Radio (student)  Sent promo email. Students exam period 
BBC Merseyside  Sent promo email sent promo email. No answer. 

Juice  Sent promo email sent promo email.  
Buzz 97.1  Sent promo email.  

 
 
 

Region : Leeds 
Radio Station Airplay Comments 

 
LSR FM (Student)  Sent promo email..  

“The name of the band is really likeable. Other than that though, nothing much 
sticks out. It's fairly nice but only really as background music” Student radio (need to 
find source) 
 

BBC Leeds  Sent promo email.. 
 

 
Region : Newcastle 

Radio Show 
 

Airplay Comments 
 

NSR FM (student)  Sent promo email  Students exam period 
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Purple (student) Y Sent promo email The Flaming Moes' song is a very catchy and short burst of 
summer pop which would be good for the daytime playlist. It's not 
groundbreaking music though,  C playlist. 

BBC Cleveland  Sent promo email 
BBC Newcastle N Sent promo email. Producer has now left and went to Radio1 

Durham FM  Sent promo email 
Metro Radio  Sent promo email 

NE1 FM  Sent promo email 
Radio Teesdale  Sent promo email 

 
 

Region : Sheffield 
Radio Show 

 
Airplay Comments 

 
Sure Radio (student)  Sent promo email Students exam period 

BBC Sheffiled  Sent promo email 
Sheffield Live  Sent promo email 

 
 
 
 

Region: Leicester 
 

Radio Show 
 

Airplay Comments 
 

Lush (student)  Sent promo email Students exam period 
BBC Leceister  Sent promo email 

Leceister Sound  Sent promo email 
HFM radio  Sent promo email 

The Eye  Sent promo email 
Oak FM  Sent promo email 

 
 
 

Region: Hull 
Radio Show 

 
Airplay Comments 

 
Jam 1575 (student)  Sent promo email Students exam period 

KCFM  Sent promo email 
WHCR FM  Sent promo email left msg 
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Region : Glossop 

Radio Show 
 

Airplay Comments 
 

Fuse FM (student)  Sent promo email 
XFM Manchester N Sent promo email. Not on playlist 
The Revolution  Sent promo email 

BBC Manchester  Sent promo email 
Oldham radio  Sent promo email 

 
 

Region : Birmingham 
Radio Show 

 
Airplay Comments 

 
Burn FM (student)  Sent promo email Students exam period 
Ram Air (student)  Sent promo email Students exam period 

Aston FM  Sent promo email 
BBC WM  Sent promo email 

BRMB  Sent promo email 
Beacon Radio  Sent promo email 

 
Region : Telford 

Radio Show 
 

Airplay Comments 
 

Sunshine Radio  Sent promo email 
Telford FM  Sent promo email 

 
 
 

Region : Bath/ Bristol/ Swindon/Cheltenham 
 

Radio Show 
 

Airplay Comments 
 

URB (student)  Sent promo email Students exam period 
Hub (student)  Sent promo email Students exam period 
Burst (student)  Sent promo email “A pleasant laid back summer song, however 

it does nothing special, there is no big sing along chorus. Fine 
but sounds a bit like an album track from sugar ray. “ 

Unfortunately I don't think the flaming moes will be playlisted but I'm happy to 
add you to the list of the people we send our playlist to.  
As regards to the other review we should have it with you by Tuesday as this is 
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the deadline for reviews to be submitted by our music team members. 
 
With the interviews I'll ask the rest of my team, but it is during our examination 
period so there may not be any takers, but i'll get back to you about that 
when I submit the other review. 

 

 
Tone (student)  Sent promo email Students exam period 

BBC Bristol  Sent promo email Checked playlists 
Bath FM  Sent promo email 

GWR Bristol  Sent promo email 
Original 106.5   Sent promo email Thanks for this Clare, will have a listen and get back to you. 

Let me know of any gig action in the South West and I’ll give it a mention. 
BBC Swindon/Wiltshire  Sent promo email 

BBC Radio 
Gloucestershire 

 Sent promo email 

Star Radio  Sent promo email 
 
 
 
 

Region : Newport  
Radio Show 

 
Airplay Comments 

 
XFM Wales N Sent promo email Not playlisted 
BBC Wales  Sent promo email Checked playlists 
Wave FM  Sent promo email 

Real Radio  Sent promo email 
Storm FM (student) Y Hey, 

  
That sounds good, I'll look forward to recieving the singles.   
  
Sorry if someone's already replied to this but i only became Head of Music on 
Thursday. 
  
Take care,  
Dave Horn, Head of Music 
 
This song has a good snappy opening and a good upbeat and vibrant feel 
to boot.  The song has a summer feel about and makes me think of summery 
type stuff everytime i hear it.  The lyrics of the song are good and you can 
relate to them in a way. The song's got a nice pop/slight indie sound sound to 
it but this could make it slip in into the musical either a little which would be a 
bad thing as its'a  
good track.  
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30/04/08 : I'll be playing The Flaming Moes on this weeks Music Team Show.  I'll 
be able to email the playlist for my show 
 
 

Xpress Radio (student)  Sent promo email 
Xtreme (student)  The Flaming Moes- I Got It 

Review: Now this 'is' of the radio-style. Catchy rhythm yet tempo seems a touch too 
low. Maybe this one had gone too far the other way?? This would have made playlist 
B were it not for the HUGE amount of material received this week. 
7/10 - Will pass on to the specialist shows. 
 
**Requested session** 

 
Internet Radio 

Radio Station 
 

Airplay Comments 
 

2XS  Sent promo email 
Kooba radio 

 
 Sent promo email 

Radio Magnetic  Sent promo email 
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National Radio Report :  
 

The Flamin Moes : I Got It. 
Release date : May 26th (Download) 

 
National Radio….. 

 
Radio Station: BBC Radio 1 

Radio Show/ 
producer/ H.OM 

Airplay Comments 
 

Jo Whiley  Sent promo email 
Edith Bowman  Sent promo email 

Zane Lowe  Sent promo email.  
Steve Lamacq: 

I.N.M.W.T 
 *Meeting 8th April*  -  ok but didnt' stand out for the show - nice 

enough but didn't have that special something 
Colin Murray  Sent promo email.  

Huw Stephens: 
I.N.M.W.T 

 *Meeting 8th April* Buswell -  ok but didnt' stand out for the show 
- nice enough but didn't have that special something 

Rob Da Bank  Sent promo email. 
Specialist Producer  * Meeting 8th April * Does have a place and I like it for what it is 

but not my cup of tea. Good summery pop vibe but not enough 
UK profile to warrant airplay. Huw Stephens might like it but they 
are Swedish so unable to play on I.N.M.W.T. 

Head Of Music  Sent promo email. 
Deputy Head of Music  Sent promo email. 

 
 

Radio station: Radio 2 
Radio Show/ 

Producer/H.O.M 
Airplay Comments 

 
Janice Long  Sent promo email.  
Bob Harriss  Sent promo email.. 

Pete Mitchell  Sent promo email.  
Russell Brand  Sent promo email.  

Steve Lamacq  Sent promo email 
Jonathan Ross  Sent promo email. 

Chris Evans  Sent promo email. 
Head Of Music  *Meeting 22nd April* “ Its ok I prefer it to Buswell .. catchy radio 

friendly song. Would need more UK profile to be considered for 
playlists. More for specialists : Janice Long, Radcliffe, Maconie 
and Lamacq” 
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Radio station: 6 Music 
Radio Show/ 

producer/H.O.M 
Airplay Comments 

 
Liz Kershaw  Sent promo email.. 

Tom Robinson  Sent promo email. 
Stuart Maconie  Sent promo email 

Stephen Merchant  Sent promo email 
Shaun Keavney  Sent promo email.  
George Lamb  Sent promo email.. 

Nemone  Sent promo email.  
Steve Lamacq  Sent promo email.  

Marc Riley  Sent promo email.  
Gideon Coe  Sent promo email. 

Natasha Desborough : 
Music Week 

 Sent promo email. 

Bob Harris  Sent promo email. 
6 music News 

Journalist 
 Sent promo email. 

Head Of Music N *Meeting 7th April* To poppy for 6 music,need more profile and 
better production to be considered for playlist. Summer pop 
sound , reminds me of Uncle Cracker. Might be up Gideon Coe 
& Bob Harriss street, as it has a slight Americana sound. 

The 6 music Hub  Sent promo email. 
 
 
 

Radio Station: XFM London 
Radio Show / 

producer/ H.O.M 
Airplay Comments 

 
Alex Zane  Sent promo email.. 

John Kennedy: 
Xposure 

 Sent promo email.. 

Steve Harris: Music: 
Response 

 Sent promo email.  

Jon Hilcock  Sent promo email.. 
H.O.M  Sent promo email. 

Music Scheduler N *Meeting 8th April* To pop / M.O.R for XFM . Needs to be more 
edgy and more profile for playlist consideration, definitely more 
for regional radio at this stage. 
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Radio Station : Virgin Radio (Extreme) 
Radio Show/ 

Producer/H.O.M 
Airplay Comments 

 
H.O.M N * Meeting  7th April * Not edgy enough for Virgin extreme and 

needs more profile  , good production more suitable for Virgin 
Radio as M.O.R. Good catchy pop music, Iike it .With more 
profile more suited to Virgin and BBC radio 2. 

H.O.M (Virgin radio)  Mailed out to H.O.M after advised to by H.O.M at Virgin Extreme 
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Flaming Moes : TV Progress Report 
Music Video: “ I Got It” (May 26 th) 

 
 

TV Show/ channel Broadcast Comments 
 

Angel 22 TV  Sent promo email Well, anyways just recieved the dvd's on 
saturday but have not had a chance to check them out yet. Will 
def get back to you in the next few days. Hope you are well. 
Much love from all at www.angel22.tv . Tru. 
 
Emailed again awaiting response 

Banned TV  Sent promo email Left msg. Myspace msg. Offered them to 
come along and film a Birmingham gig 

Video-C Y Sent promo email Left msg http://www.video-
c.co.uk/watchsearchedvideos.asp?vidref=theflamingmoes
001 

Bubble Hits  Sent promo email Left msg 
Channel M Y Sent promo email Left msg 

Chart Show TV N Sent promo email Left msg. Not requested a playlist 
The Vault N Sent promo email Left msg Not requested a playlist 

B4 N Sent promo email Left msg Not requested a playlist 
NME TV N Sent promo email Left msg Not requested a playlist 

Bliss N Sent promo email Left msg Not requested a playlist 
Pop N Sent promo email Left msg Not requested a playlist 
FHM N Sent promo email Email only Not requested a playlist 

Q N Sent promo email Email only Not requested a playlist 
Smash Hits N Sent promo email Email only Not requested a playlist 

The Box N Sent promo email Email only Not requested a playlist 
The Hits N Sent promo email Email only Not requested a playlist 

MTV N Sent promo email. No requests at playist meeting 
Musflash TV N Sent promo email Not back on air until Sept 08. Musflash 

unsigned got pulled. 
Organ TV  Sent promo email Sends me weekly playlist. 

Performance Channel  Sent promo email Left msg 
Propeller TV  Sent promo email Need submissions form. Posted 

submissions form off. 
Genesis TV N Sent promo email Only broadcasting soft inspirational 

gospel Christian music ..not suitable for Genesis TV. 
E4  Sent promo email Left msg 

4 Presents N Sent promo email Not enough profile for the Green Room 
music show we are currently recording. 

Culture Show  Sent promo email . Email only 
Disorder TV N Sent promo email Channel 4 series not starting until 

September. 
Jonathan Ross  Sent promo email Email only 
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Kick TV  Sent promo email Part of Buzz TV group 
Later With Jools  Sent promo email Email only 

Sub TV  Sent promo email Sends me weekly playlist. Email only 
Sumo TV N Sent promo email . Sumo unsigned got pulled 

Somethin Else 
Productions 

 Sent promo email . Email only 

ITV Swindon  Sent promo email. Send to forward planning will contact if 
interested in new story 

BBC Points West  Sent promo email Send to forward planning will contact if 
interested in new story 

Buzz TV Y Sent promo email www.The‐Buzz.tv 
Flaming Moes, really loved the music and the video, as above if no DR 
issues would want this on Buzz. 
 
Happy to use your band profiles and to post tour dates either through 
the Buzz blog or onto gig guide page which should be live within next 
week. 
 
Emailed about when video will go live. Awaiting response. 
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This enclosure of the contract between the artist and the organizer is signed for the purpose of 
helping make the arrangement as pleasant an experience as is possible, for the organizer as well as 
for the artist and the audience. If you for some reason are not capable of fulfilling one or more of the 
paragraphs listed below, or if you are to have any questions, please contact:

Kristoffer Järleby
+46 763 362862
kristoffer@theflamingmoes.net

Rider - The Flaming Moes - 2007

Spelling
Please make sure the artist’s name is spelled correctly in all public advertising and promotion, that 
means like this: The Flaming Moes

Loading
The Band needs two physically suitable persons (in sober condition of course), to load the equipment 
in. In the case that the loading is complicated by anything like stairs etc, two additional persons will 
be needed, thus totaling four people. These persons should be available during both the process of 
loading the stuff into the premises and out of it, until all the equipment is unloaded and packed up. 

Set up and sound check
The band will need at least two hours in all to get their gear on stage and to sound check. The 
equipment that the organizer is responsible for (rented sound/lights) should be set up, tested and 
ready to be used when the band arrives.

Dressing room
There should be at least 8 seats available in the dressing room. These seats should not consist of 
hard chairs. They should be comfortable couches, armchairs or similar. The dressing room should 
also hold one large or a couple of smaller tables, preferably next to the seats. There should be lots of 
space to store equipment and other personal belongings. Also, eight white and clean towels should 
be available, four in the dressing room, four at the stage. There should be a possibility to lock the 
dressing room, and access to the room should be easy to the members of the band. In case the room 
can not be locked, a guard should be supplied by the organizer. The guard should be present from the 
point when the band arrives until they leave, and have there equipment and belongings with them. 
The dressing room should, if possible, be close to the stage, and if possible, the band would prefer not 
having to walk through the crowd to get to the stage. 

Parking
A parking lot should be supplied by the organizer, and should be in the proximity of the venue. The 
parking lot should be easily accessible, and has to be available from the point when the band arrives 
until it leaves the venue.
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Catering / dinner etc. 

In the dressing room
There should be some sort of cool storage in the dressing room. The organizer supplies two crates of 
beer, of non-American kind. The band prefers their beer bottled, not canned. The band also enjoys 
candy and other snacks, and will be happy if this is available in some way, preferably in a quantity 
large enough. To compensate for the unhealthy stuff, the band also wants some fresh fruits, of the 
unpeeled sort. A favorite is bananas. Bottled water with different flavors, if possible citrus, should also 
be available, both in the dressing room and on stage.

Dinner
The organizer should supply one proper meal, which should be served soon after the sound check. 
This meal should not consist of fast or junk food, like hamburgers from large food chains. The food 
should look appetizing and should be well prepared.

After the show
Sometimes after the show the band could get a little hungry, and it would be good if there was a small 
selection of simple food available, for example sandwiches.

Hotel / accommodation
If necessary, the organizer should supply accommodation of some kind. The accommodation should 
be of at least decent standard. The terms will be settled between the organizer and the band in person, 
by mail or phone, according to the conditions of the gig.

Band guests
There is a possibility that the band wants to invite some guests to the show. The organizer could 
therefore be asked to keep a list of a maximum of approximately 5 (five) people, that are to enter the 
venue at no cost for themselves.

Merchandise
The artist reserves the right to sell artist’s merchandise at the show and retain all proceeds.
The arranger shall provide a proper place and a table in a well-lit area for this purpose without any
cost to the artist.

The paragraphs listed above are desired items or actions on behalf of the arranger. If you cannot fulfill 
one or more of the demands, equivalent alternatives may be accepted after discussions with the band. 
In the case that this should happen, please contact:

Kristoffer Järleby
+46 763 362862
kristoffer@theflamingmoes.net   
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Channel Instrument Mic/DI Other
1. Kick D112/Beta 52
2. Snare Top SM57
3. Snare Bottom SM57
4. HiHat Condenser
5. Rack Tom E604/E904
6. Floor Tom E604/E904
7. OH L Condenser
8. OH R Condenser
9. Bass DI (Provided)
10. Bass MD421/SM7
11. Acoustic Guitar DI (Provided)
12. Electric Guitar SM57
13. Rhodes DI
14. Nord Electro L DI
15. Nord Electro R DI
16. Accordion DI
17. Vocals Erik SM58 Boom Stand
18. Vocals Petter SM58 Boom Stand
19. Vocals Andreas SM58 Boom Stand
20. Vocals Kristoffer SM58 Boom Stand

Sound
The sound system should supply a strong sound, without any disturbances. It should be connected 
to an equalizer of good quality (31 band). The mixer should have at least 20 (twenty) channels, 8 
(eight) sub groups and 8 (eight) aux sends. Competent personal should be present during the entire 
arrangement.

Monitors
There should be at least 3 (three) monitor systems, and at least 4 wedges of good quality. If the 
monitors are mixed from the stage, the arranger has to supply a technician for these. Separate 
equalizer on every monitor (31 band).

FX rack
The FX rack has to consist of at least 1 (one) reverb, 1 (one) delay, 2 (two) compressors and a working 
compact disc player. 

Lights
The light should be suited for the conditions of the venue. The band has no technician for the purpose 
of lights, so the organizer will have to supply a competent ditto.

Technical Rider - The Flaming Moes - 2007
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Monitor Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Bass amp

Drum Riser

ErikKristoffer Rhodes
Nord Electro
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Petter

Stage Back

Stage Front

Guitar amp

= Vocal Mic
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The Flaming Moes Englandsturné
The Flaming moes åker i maj ut på de engelska vägarna för att promo-
ta sin e.p. ”We’ll never forget where our hearts lie – love, the  flaming 
moes”, som släpps senare i vår på Swindon-baserade independentbo-
laget 4th street records. Den drygt tre veckor långa turnén tar bandet 
runt hela England, och med sig på turnén har man brittiska bandet 
Buswell som delad headline.  Den 26:e maj släpps singeln ”I Got It” i 
engelska butiker, och om man befinner sig i Storbritannien kan man 
förhoppningsvis få njuta av den nyinspelade videon (med The  Flaming 
Moes som sprattelgubbar) på någon brittisk TV-kanal. Videon är för 
övrigt inspelad i Sveriges  Lantbruksuniversitets aula i bandets hem-
stad Skara. Turnén inleds i  Southampton den 5:e maj, och avslutas med 
releaseparty på 93 Feet East i London den 26:e maj. Däremellan hin-
ner man bland annat spela på klassiska The Troubadour i  London (där 
t.ex. Jimi Hendrix och Bob Dylan spelat) och The Cavern i  Liverpool, 
men också i mindre klassiska musikstäder, såsom t.ex. Stonehenge-
staden Salisbury, vackra Bath och lilla Glossop. 17 spelningar är bo-
kade sammanlagt under de hektiska dagarna.

Kontakt
The Flaming Moes (Kristoffer Järleby)
0763-362862
info@theflamingmoes.net

4th Street Records
4thstreet@gmail.com

WWW
www.theflamingmoes.net | www.myspace.com/theflamingmoes 
www.4thstreetrecords.com | www.myspace.com/4thstreetrecordsuk 
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The Flaming Moes Englandsturné 2008
5/5 - The Hobbit, Southampton
6/5 - The Winchester Gate, Salisbury
7/5 - The Troubadour, London
8/5 - 3345, Liverpool
9/5 - The Cavern, Liverpool
10/5 - Royal Park Cellars, Leeds
12/5 - Bernaccia, Newcastle
13/5 - West Street Live, Sheffield
14/5 - Firebug, Leicester
15/5 - The Tigers Lair, Hull
18/5 - The Moon & Sixpence, Glossop
19/5 - The Go! Club, Birmingham
20/5 - The Haygate, Telford
21/5 - Porter Cellar Bar, Bath
22/5 - The Victoria, Swindon
23/5 - The Folkhouse, Bristol
26/5 - 93 Ft East, London
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