
Föredrag
….för alla källarband som vill komma ut i världen 
eller hur ett skitband från Huddinge kom att spela för 1500 indier….

Ett inspirerande och lärorikt föredrag om hur bandet Deathember gick från att vara ett skitband 
som repar i Huddinge till ett skitband som repar i Huddinge och samtidigt turnerar ute i världen, 
spelar med stora erkända akter och ger ut skivor på eget skivbolag.  

Vi vill inspirera andra band att ta saker i egna händer och skapa sin egen framgång utan att vara 
beroende av skivbolag och andra aktörer, att göra saker på sina villkor i en sann DIY (Do It Yourself) 
anda. 

Vi som håller föredraget är; Elias som är trummis och den drivande kraften bakom bandet/bolaget 
Deathember/Violent Groove och Lars som har lång erfarenhet av musikbranschen på alla nivåer. 

Här är en del av sakerna vi kommer att ta upp: 

• Hur det är att starta och driva ett band från ingenting och "skapa sin egen framgång" genom att 

starta och driva eget skivbolag, samarbeten & management. 

• Hur du kommer ut och spelar i världen utan ett stort bolag/agency bakom dig och hur du sedan 

kan kapitalisera på detta, genom skivförsäljning, merch, gratispromotion, etc. 

• DIY-attityden, hur du kapar/skär ned på kostnader genom att producera själv, använda 

talangfulla kontakter istället för dyra videobolag (t.ex).  

• Hur vi släppte våra egna skivor och allt vad det innebar med tryck, promotion, distribution m.m. 

• Vad vi gjort som fungerat, vad vi gjort som inte fungerat, ”The Do's and Don’ts" och hur vi ständigt 

jobbat och fortsätter jobba mot en målsättning. 

• Skillnader mellan att spela i Sverige, Norge, Finland, Holland, Ryssland och Indien. 

• Vem är Mikee och varför är han viktig?  Vad är ”FITYMI”? 

• Om vikten av att ha rätt inställning/attityd och motivation + kreativitet. 

• Hur man hanterar utmaningar som ett band möter med medlemmar som börjar, slutar, skilda 

ambitionsnivåer, inte är överens m.m. Om överenskommelser, avtal, pengar, ansvar etc. 

• Information om branschen, rättigheter, skivbolag, förlag, manager, distribution & promotion



PRAKTISK INFORMATION 

Tid på föredraget:  2 gånger 45 minuter med kort paus mellan + tid för frågor och svar efter. 

Format: Föreläsning med powerpoint för bilder/video/musik och information. 

Lokalbehov: Lokal med projektor och ljudanläggning. 

Material: Deltagarna får skriftligt material från föreläsningen och mer att läsa och fördjupa sig i. 

Extra: Vid intresse så kan vi anpassa föreläsningen till ett längre format med  mer fokus på valda områden. 

BIO/BAKGRUND 

Elias Ryen Rafstedt: Trummis och grundare av groovemetalbandet Deathember (2008) samt 
skivbolaget Violent Groove Music Group (2012). Sedan släppet av debutplattan "Going Postal" 
genom egna skivbolaget har Deathember spelat & turnerat i länder som Holland, Tyskland, 
Indien, Ryssland, Norge, Danmark & Finland. Bandet har spelat med välkända akter så som 
Meshuggah, The Ocean, Monuments, Six Feet Under, Uneven Structure och Threat Signal. 
Bandet har tillsammans med egna skivbolaget helt på egen hand styrt upp inspelning, tryck, 
distribution och promotion där resultatet blivit att fysiska exemplar sålts världen över. 

Lars Ryen: Har 25 års gedigen erfarenhet och kunskap om musikbranschen. Startade som 
ljudtekniker för att sedan bli låtskrivare, producent, grundare och delägare av flera 
skivbolag, förlag och produktionsbolag med egna studios. Har jobbat med många låtskrivare 
och artister som blivit internationellt framgångsrika från Ricochet Productions i starten med 
namn som Anders Bagge, Andreas Carlsson, Robyn, Meja, Dilba, Jennifer Brown, Cecilia Ray 
m.fl. artister och låtskrivare som har sålt guld och platina världen runt till Reactive Songs där 
låtskrivare fick stora internationella framgångar och där artister som Dada Life startade sin bana. 
Andra låtskrivare som jobbade i studion var tex Red One som är en Top-10 låtskrivare i världen. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Violent Groove/IntegralMedia  
Telefon:  070-491 41 87     Mail: elias@violentgroove.com  
Hemsida: www.violentgroove.com   Youtube: www.youtube.com/user/deathemberband  
Facebook: www.facebook.com/deathemberband Twitter: www.twitter.com/deathemberband  
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