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Smilodon i avtal med JVC Victor – BABYLON BOMBS till Japan!
Knappt 16 månader efter start har SMILODON skrivit sitt första licensavtal för Japan med skivbolaget
JVC Victor avseende sleazerockbandet BABYLON BOMBS.
BABYLON BOMBS debuterade i februari 2005 med albumet ”Cracked Wide Open And Bruised”, som
hyllades i ROCK HARD MAGAZINE och CLASSIC ROCK, och av fyra oberoende kritiker utnämndes
till ett av de tio bästa rockalbumen 2005.
Stockholmsbaserade BABYLON BOMBS grundades 2001, och har av svensk rockpress lyfts fram
som ett av de viktigaste banden i den nya svenska vågen av glam/sleazemetalband.
JVC Victor är ett av Japans största skivbolag, grundat redan 1927, och bland de internationella
rockband man representerar finns svenska Europe och Hardcore Superstar.
JVC inleder lanseringen av BABYLON BOMBS i maj med BABYLON BOMBS debutalbum ”Cracked
Wide Open And Bruised”.
- Vi jobbar hårt med marknadsföring via Internet och har nu kontakt med BABYLON BOMBS fans i
nästan alla kontinenter, säger Eva Karman Reinhold på Smilodon. Redan innan vi hade släppt
BABYLON BOMBS första album kom beställningar från japanska skivaffärer, så det är fantastiskt roligt
att vi nu får tillfälle att pröva marknaden på riktigt genom JVC Victor.
Hemma i Europa släpper Smilodon genom sitt distributionsnätverk BABYLON BOMBS andra album
”DOIN YOU NASTY” den 29 mars. Albumet är inspelat i Decibel Studio av Lasse Mårtén, som tidigare
bl a producerat BLINDSIDE, och föregås av singeln ”Louder”, som gästas av Mia Coldheart från
CRUCIFIED BARBARA.
Turnédatum i Japan planeras framöver, men närmast kommer BABYLON BOMBS att spela live i
Sverige, innan de reser till Tyskland för en kortare turné inför albumrelease.
Aktuella datum: (fler datum tillkommer inom kort)
23 March
Stockholm
24 March
Stockholm
8 April
Söderhamn
15 April
Tidaholm
19 April
Achern (DE)
21 April
Lichtenfels (DE)
22 April
Frankfurt (DE)

BABYLON BOMBS officiell hemsida: www.babylonbombs.net
SMILODON officiell hemsida: www.smilodon.se
För vidare information vänligen kontakta Eva Karman Reinhold, eva@smilodon.se
0176-26 60 40, 070-746 83 11
SMILODON är ett musikförlag och skivbolag som ägs och drivs av Eva Karman Reinhold.
Bland bolagets artister finns Diamond Dogs, Martin Bentancourt, Sulo och Fredrik Fagerlund.
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