
 

After more than 50 concerts in Germany and the 
Netherlands, the Swedish band DEAR JOE is 
releasing the new album The Broken Diamond. 
The songs have been formed through diligent 
touring combined with a lot of studio time and 
have resulted in their most prominent work. The 
Swedish indiepop act once again delivers 
beautiful compositions about sacrifice and hope.  

PRESS RELEASE: DEAR JOE

Just as with the debut album In Every Eye, DEAR JOE impresses with its mix 
of simple and pompous melancholic songs which end in a harmonic 
balance between lyrics, vocals and the various instrumentation.  

On The Broken Diamond new colours in their music are introduced through 
saxofon, french horn and the experimental structure of synths. With a 
characteristic Scandinavian tone in both vocals and music, DEAR JOE stands 
up to the level of international similarities such as Of Monsters and Men, 
Arcade Fire and Deportees. 

The members originating from different parts of Sweden, let their personal 
roots and cultures collide in the music. Intwined with this they bring the 
intensity and drive from the live shows where the audience multiple times 
have described the experience as ”an enchanting journey out of the present 
and into the future”. This is the core feeling of the new album - The Broken 
Diamond.

PRESS RELEASE: DEAR JOE 

Med drygt 50 spelningar i ryggen från Tyskland 
släpper Stockholmsbaserade bandet DEAR JOE nu 
albumet The Broken Diamond. Genom flitigt 
turnerande varvat med mycket studioarbete har 
låtarna finslipats och vuxit fram till en av bandets 
viktigaste skivor någonsin. Återigen visar det 
svenska indie-popbandet att de med enkla ord 
och sparsmakad instrumentering levererar vackra 
kompositioner om uppoffring och hopp.  
 
Likt debutalbumet In Every Eye imponerar DEAR JOE med sin blandning av 
enkelhet och svulstiga, melankoliska elektroindie-låtar som mynnar ut i en stark 
spänning i balansen mellan text, sång och den valda blandningen av 
instrumentering. I The Broken Diamond introduceras nya färger till 
musikskapandet i form av saxofon, flygelhorn och en experimentell 
sammansättning av synthar.  
 
Med en karaktäristisk skandinavisk ådra i både sång och musik reser sig DEAR 
JOE väl med genrekamrater som Of Monster and Men, Arcade Fire och 
Deportees och står friskt i vinden med sina internationella likar. 
 
Medlemmarna med rötter från Stockholm, Helsingborg, Lidköping och Göteborg 
tar nu med sig intensiteten och drivet från liveframträdandena där publiken 
flertalet gånger beskriver upplevelsen som ”en förtrollande resa ut ur nutiden 
och in i framtiden”. Detta är känslan som genomsyrar det nya albumet - The 
Broken Diamond. 
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