Heikki Koskela, toimitusjohtaja
heikki@mataramusic.com
+358-44-339 8914
info@mataramusic.com | www.mataramusic.com

Mikko Hautakangas, PR ja markkinointi
mikko@mataramusic.com
+358-40-538 6355

TIEDOTE 7.9.2005
Julkaisuvapaa heti

MAPLESNOW LATAA SYKSYN TUMMENEVIIN
TUNNELMIIN DEEPEST DIVE-EP:N
Pienlevy-yhtiö Matara Music jatkaa aktiivisena

Tamperelais-jyväskyläläinen rockyhtye Maplesnow julkaisee ensimmäisen
virallisen äänitteensä 9.9. Avausraidan mukaan nimetty Deepest Dive
–EP jatkaa bändin omakustanteilta tuttua linjaa: Maplesnown musiikki
on melankolista ja melodista, popsävyistä mutta silti järeästi jyräävää
rockia. Nimibiisin riipaisevan haikeuden ja Tick Tockin hellittämättömän
hyökkäävyyden jälkeen levyn päättää perinteisempi radiopop-sävellys
Found Love.
- Avausraidan valinnassa oli vaikeuksia, koska tavallaan jokainen näistä
kolmesta biisistä on se paras. Siksi kyseessä onkin EP eikä sinkku Bpuolineen. Kokonaisuus antaa viitteitä niin Maplesnow-keikkojen kuin
tulevan pitkäsoitonkin dynamiikasta ja draaman kaaresta, laulaja-basisti
Heikki pohdiskelee.
Levy äänitettiin bändin ”henkisessä kodissa”, Matarassa, kesäkuun valoisina
öinä. Miksauspöydän nappuloita käänteli luottomies Jussi Järvenpää.
Deepest Diven kansitaiteen on suunnitellut Johanna P., joka on luonut
Maplesnowlle erottuvan graaﬁsen ilmeen jo omakustanteiden ja
nettisivujen designilla. Eräänlaiseksi maskotiksi muodostunut surumielinen Ukkeli haikailee jälleen yötaivaalle, tällä kertaa autiomaassa.
Johanna aikoo myös herättää Ukkelin henkiin, sillä EP:n nimibiisistä on
tulossa animaatiovideo.
Uudet bändikuvat ovat puolestaan tamperelaisen mainostoimisto SSC:n
näkemys Maplesnown olemuksesta. Kuvaajana toimi Ville Harilahti, AD:na
Jussi Jokinen. (www.superstarcollective.com)
Uuden EP:n markkinoinnin ja keikkailun lisäksi Maplesnow aikoo tulevana
talvena hioa materiaalia ensimmäistä albumia varten, jonka äänitykset on
tarkoitus aloittaa tulevana keväänä.
Lisätietoja Maplesnowsta löytyy yhtyeen kotisivuilta www.maplesnow.com.
Deepest Dive on myynnissä hyvin varustelluissa levykaupoissa, ja levyä voi
myös tilata Matara Musicin nettisivujen kautta (www.mataramusic.com).

Deepest Dive on pienlevy-yhtiö Matara Musicin toinen julkaisu. Yhtiön toiminta
käynnistyi alkukesästä Verennin Awake-EP:n julkaisun myötä. Verennin moderni,
metallipainotteinen kitararock on jo huomattu etenkin muualla Euroopassa, ja
Awake-biisi soi Saksan ja Englannin radioasemilla. Odotukset myös Verennin
ensi vuodelle kaavailtua debyyttialbumia kohtaan ovat siis lupaavat.

Valokuvat SSC International Oy (Ville Harilahti/Jussi Jokinen)
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