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Hello fellow rockers!

Thanks
Gisteravond was de CD-Presentatie rondom onze nieuwe EP 'Ageless Day' in Atak Enschede. Voor ons 
speelden met groot succes de bands Osyris uit Duitsland en Snakes & Sirens. We kregen een hoop 
positieve opmerkingen over onze nieuwe EP en onze show. We willen iedereen bedanken die aan de EP 
en deze avond hebben meegewerkt. Met name: de support acts, de Atak crew, Joost van den Broek, 
Dark Balance, de fotografen, de merchandisers Maarten en Jan, gastheer Gezinus & DJ Erik en uiteraard 
het publiek dat aanwezig was. Wat ons betreft was het een zeer geslaagd feest!

Voor de journalisten onder ons:
Schrijf review op Last.FM !

Yesterday evening the presentation of our new EP 'Ageless Day' took place. Superb supporting acts 
were Osyris from Germany and Snakes & Sirens. We got a lot of positive comments on our new EP and 
show. We would like to thank everybody who helped us with the EP and last nights presentation. Most 
notably: the support acts, the Atak crew, Joost van den Broek, Dark Balance, the photographers, 
merchants Jan and Maarten, host Gezinus & DJ Erik and last but not least the audience that came over 
to watch our show. Quite a party that was!

For the journalists among us:
Write a review on Last.FM !

Speciale for-friends-only verkoopperiode gestart
Speciaal voor de leden van deze mailing lijst hebben we in overleg met ons label Dark Balance de "for-
friends-only" verkoopperiode, die duurt tot 1 juni 2007, de officiële releasedatum van 'Ageless Day'. Dat 
wil zeggen dat exclusief er nu al de mogelijkheid bestaat om jouw exemplaar van 'Ageless Day' te 
bestellen. Dit kan door simpelweg een mailtje te sturen naar order@pictureofthemoon.net met je adres. 
Je krijgt dan de informatie over betaling en portokosten. De EP kost € 8 en verzendkosten binnen 
Nederland € 1.50.

Special for-friends-only sales period started
Exclusively for the members of our mailing list we have agreed with our label Dark Balance to offer a 
"for-friends-only" sales period which runs until June 1 2007, the official release date of 'Ageless Day'. 
This means you can already order your copy of 'Ageless Day'. Simply send an e-mail to 
order@pictureofthemoon including your address. We'll get back to you with information about the 
payment and postal costs. The EP costs € 8.

Review on DPRP added
The world's most respected online progressive rock magazine DPRP has published a review on 'Ageless 
Day' written by Dries Dokter. We are very happy about the good reviews we have gotten so far!
Go here to read the review: link

http://www.last.fm/event/139687/reviews
http://www.dprp.net/reviews/200722.php#potm
http://www.last.fm/event/139687/reviews


The April tour continues...

We zijn nog niet uitgespeeld deze maand. We gaan lekker door en bezoeken de rest van de maand Den 
Haag en Groenlo.

April 21  Nationale recordpoging Bandmarathon Club Bazart - POTM speelt om 14.53 tot 15.10 

April 30  Lolliepop Festival, Maliebaan Groenlo - POTM speelt om 16:00 tot 16:45

Stem ons op Seuterrock!
Er kan gestemd worden op POTM zodat we op 23 juni op Seuterrock kunnen spelen! Als er genoeg 
mensen op ons stemmen komen we op dit geweldige festival terecht. Ga dus allemaal naar deze 
website: www.seuterrock.nl/ en stem op ons! Omdat sommige mensen de site niet erg duidelijk vonden 
is hier een stappenplan. Kies "bands" en klik dan op "aangemelde bands". Vervolgens zie je een knop 
"Stem!" waar je je stem uit kunt brengen.
Sleep ook al je vrienden en kennissen hier heen om te stemmen!

Optreden Springlive gecanceld
Het volgende bericht ontvingen wij van Springlive:

"Na vier jaar Springlive is het momenteel, door omstandigheden, helaas niet meer mogelijk voor ons 
om verder te gaan. Hieraan liggen een tal van oorzaken te grondslag waarmee ik je verder niet zal 
vermoeien maar waar het feit is dat vanaf aanstaande zaterdag al onze activiteiten en dus ook de Dooie 
Mus Award zullen worden stil gelegd. Met andere woorden, wij moeten het geplande optreden 
cancellen."

Onze Amsterdamse fans zullen dus nog even moeten wachten. Maar niet getreurd, want 4 augustus 
staan wij samen met Snakes & Sirens in The Cave, 'the loudest rock club of Amsterdam'!

Zoals altijd de lijst met bevestigde optredens:

21 april 2007 - Club Bazart, Den Haag. Bandmarathon. Nationale recordpoging met 80 bands in 24 
uur. Picture of the Moon speelt om 14.53 tot 15.10. De recordpoging begint al op 20 April vanaf 20.00 
en duurt tot 21 April 20.00. Aan dit event doen o.a. de bands El Guapo Stunt Team (BE) en Suicidal 
Birds mee.
Meer informatie: http://www.bazart.nl/

30 april 2007 - Lolliepop Festival, Openluchttheater Maliebaan, Groenlo. Rocken op Koninginnedag 
met o.a. Snakes and Sirens. Entrée gratis. Meer info: www.pampam.nl

12 mei 2007 - GEANNULEERD - Club Volta, Amsterdam. Springlive. 5 bands, 1 winnaar. De winnaar 
ontvangt de Dooie Mus Award. Open: 22.00
Meer informatie: http://www.springlive.nl 

3 juni 2007 - Lucky & Co, Rijssen. Metal Matinée. Met o.a. Snakes & Sirens.
Meer informatie: http://www.metalfronttwente.nl

4 augustus 2007 - The Cave, Amsterdam. Samen met Snakes & Sirens.
Meer informatie: http://www.thecave.nl

1 september 2007 - Hof ter Loo, Antwerpen (België). Face Your Underground festival. Met o.a.: 
Dream Evil (Swe), Tankard (D), Demon (UK), Dragonland (Swe) e.v.a!

http://www.metalfronttwente.nl/
http://www.springlive.nl/
http://www.pampam.nl/agenda/index.php
http://www.bazart.nl/
http://www.seuterrock.nl/
http://www.pampam.nl/
http://www.bazart.nl/index.php?onderwerp=agenda&n=04&event=1596
http://www.bazart.nl/index.php?onderwerp=agenda&n=04&event=1596


Meer informatie: http://www.ccluchtbal.org/2003/Concert2003/FaceYourUnderground.html 

2 november 2007 - Het Kasteel, Alphen a/d Rijn. Support samen met Annatar van Knight Area.

Groet namens POTM,

Michiel
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