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Sjette udgave af When Copenhell Freezes Over blev afviklet d. 13. januar 2018.
MXD fløj 21 udenlandske beslutningstagere fra nogle af metalscenens tungeste festivaler og
musikselskaber ind til networking med 40 danskere og koncerter med seks danske
metalbands – og det har allerede resulteret i nye internationale aftaler til dansk musik.
Men allerførst, se et videosammendrag af dagen og aftenen nedenfor:
Her er nogle af de første resultater:

Bæstet gav pote
Flere af de internationale branchefolk fik pludselig meget travlt efter de havde set
Århusianske BAEST.
Luc Favie fra belgiske Doomstar Booking, Jeps Salfischberger fra Hollandske
Mojo/Livenation og en A&R fra et internationalt pladeselskab (endnu ikke offentliggjort) gik
efter koncerten over i et hjørne, hvor de hurtigt blev enige om, at deres tre selskaber ville
udgøre et perfekt team for Baest i udlandet.
De tre herrer besøgte herefter bandet og deres manager i Vegas backstage-område og fik
sig en snak. Her fik de så også lukket døren for en tysk kollega, som ligeledes var blevet lun
på de hårde Århus-drenge, under aftenen.
Ugen efter drog Baest til Eurosonic, hvor de optrådte som en del af festivalens danske
fokus, “Denmark Blooms”, og efter endnu et fremragende show var alle internationale
partnere overbeviste: Der blev sat underskrift på aftalerne med Doomstar Booking
og Mojo/Livenation. label-aftalen lukkes og offentliggøres snart.

Cabal
Bandets danske repræsentant, Mirza Radonjica, fra Prime Collective havde en travlt aften.
Cabal blev signet til Artery Global og booket til Complexity Festival i Holland. Derudover
blev Cabal booket til en tysk festival (endnu ikke offentliggjort).

Prime Collective
Mirza Radonjica Prime fra Prime Collective havde dog ikke kun travlt med de bands, der
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stod på scenen i løbet af aftenen; Mirza lukkede en aftale til Møl med det engelsk metalpladeselskab, Holy Roar, som var tilstede med to repræsentanter til aftenens networking og
koncerter. Herudover blev sat en UK tour i stand til Møl.

Konvent
Bandet ligger pt i forhandlinger med et selskab efter deres koncert på Copenhell Freezes
Over

Dirt Forge
Bandet blev booket til en festival i Tyskland (ikke offentliggjort endnu)

Agenter fra både Holland, Belgien og Tyskland fik travlt med få signet Bæst efter
deres koncert i Vega
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Hvilke internationale selskaber deltog?
When Copenhell Freezes Over er et samarbejde mellem Vega, Copenhell og MXD. Formålet
er at styrke netværket og det generelle samarbejde mellem den danske og udenlandske
branche – og helt konkret at promovere en håndfuld danske metalbands over for
udenlandske musikindkøbere og medier under de helt optimale betingelser. When Copenhell
Freezes Over 2018 er støttet af Statens Kunstfond.
I år fløj MXD følgende personer ind til eventen:
Mark Frostenäs (EMP Sweden SE)
Tobbe Lorentz (United Talent SE)
Martin Forsmann (Sweden Rocks SE)
Euge Valovirta (Spinefarm FI)
Thorsten Harm (Rodeostar DE)
Jens Prueter (Century Media DE)
Jörg Düsedau (Dragon Productions DE)
Mad Marc (MAD booking DE)
John Giulio Sprich (Euroblast Festival DE)
Florian Kreutzfelt (SPV/Long Branch Records DE)
David Kaiser (Oktober Promotion DE)
Tony Boden (Artery Global UK)
Alex Fitzpatrick (Holy Roar Records UK)
Samuel Robinson (Holy Roar Records UK)
Nathan Barley (Basick Records UK
Jeps Salfischberger (MOJO NL)
Luc Favie (Doomstar Booking NL)
Frank Van Liempd (Petting Zoo NL)
Yvonne Maclean (Muziekcentrum Eindhoven NL)
Daan Holthuis (Holth PR NL)
Jarle Kvåle (Tons of Rock NO)

