From mxd.dk: Jobbet som gav Go Go Berlin kontrakt med Sony Music i Benelux (se video)

SPOT ON DENMARK resultater: MXD’s Fotograf Sara Lindbæk fulgte med Go Go
Berlin direkte fra Forbrændningen i Albertslund til Eindhoven i Holland for at
dokumentere deres tur og showcase på Spot On Denmark @ Hit The City.
5 minutter i 12
Det blev en intens tur med uforudsete hændelser, som nær var årsag til, at bandet missede
deres showcase i Holland. En uheldig forveksling mellem pumpen med benzin og diesel var
årsag til et 8 timer langt motorstop 150 km fra bestemmelsesstedet. Men ved effektiv
kriseafvikling og lokalbefolkningens hjælp nåede Go Go Berlin mirakuløst frem kort før
koncertstart.
Bandet fik bare 23 minutter til at bære instrumenterne ind, lave lydprøve og ryste
trætheden fra den lange rejse ud af kroppen. Men da Go Go Berlin først stod på scenen blev
al frustration vendt til rå energi.
Flere aftaler i hus
Sony Music var iblandt publikum. Og de overgav sig helt. Efter koncerten blev bandet
tilbudt kontrakt i Benelux, hvor bandets debutalbum “New Gold” udgives den 11. april
(sidste år fik Go Go Berlin en aftale i hus med Sony Music vedrørende G/S/A (Tyskland,
Schweiz og Østrig) efter deres optræden på MXD’s Danish Night @ Reeperbahn Festival).
Ydermere landede bandet booking-aftaler med henholdsvis Peter Verstralen (Belgien og
Luxemburg), samt Mojo Concerts (Holland).
Travl tour-plan
Go Go Berlin starter deres 2014 Tour i slutningen af februar måned, hvor de spiller
koncerter i det meste af Danmark, Europa og til flere danske og udenlandske festivaler.
Desuden spiller bandet tre showcases i Los Angeles i starten af april måned.
Tjek Go Go Berlin på Facebook eller gogoberlin.com for mere info om tour-datoer og
spillesteder.
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Go Go Berlin – On The Road

