M AT T I S

MATTIS er 32 år, over to meter høj og så er han en fantastisk og sjælfuld liveperformer med et
kæmpestort nærvær. Hans sange kommer fra et meget personligt sted. De er fulde af mystik, mørke
og åbenhjertige livserfaringer. Relaterbare, ganske enkelt.
Den København-baserede sanger MATTIS debuterede i 2017 med singlen “Loverboy”. Sangen blev
P3’s Uundgåelige, fik stor radioairplay, gik #1 på Hypemachines navnkundige trending chart hele to
gange og har nu over en million afspilninger på Spotify! Succesen førte blandt andet MATTIS til at
optræde på Roskilde Festival og til at skrive musik til forskellige TV shows og serier.
Siden har MATTIS haft travlt med at arbejde på nyt materiale, hvor han har udsendt flere singler og
ep’en “Into the Night”. Aktuelt er han klar med den pumpende og energiske single “To The Rhythm”,
der vanen tro er skabt i tæt samarbejde med hans vante samarbejdspartner Ole Brodersen Meyer,
som har skrevet sange for flere danske og internationle kunstnere som Selena Gomez, Kylie
Minogue, Craig David og Madcon.
Om sangen fortæller MATTIS:
“To The Rhythm handler om ikke at lade sig diktere af andres forventninger og meninger om dig. Vi
putter oftest alting i kasser inde i vores hoveder - noget vi gør for at være i stand til at tage hele
denne store verden og andre mennesker ind. Hvis du så ændrer og udvikler dig som person, opfører
dig anderledes end vanligt, så passer du pludselig ikke i kassen mere og det vil der være nogen
omkring dig som sikkert ikke vil synes om”.
Sangen er et kraftfuldt statement. Den får dig til at ranke ryggen og holde hovedet højt - To The
Rhythm!

Udenlandske medier skrev om MATTIS
"An intense, pummeling trip." – DIY
"Stunningly soulful...MATTIS is about to become your new favorite singer." – Wonderland
"A superb voice that oozes unbridled color and petrifying dynamism... it's lit!" - Huffington Post
Download pressebilleder m.m. her:
http://pdh.dk/artister/mattis

