P RE SE N TE R A R STOLT

MEJRAM
Bron mellan Göteborg och Nashville heter Mejram! Där möts amerikansk rootsmusik och svensk
folkton när denna grupp nu släpper sitt debutalbum – ett omsorgsfullt inslaget folkpop-paket
fyllt av personliga historier klädda i strängar, stråkar, klaver, slagverk och riklig stämsång.
Efter tre år i skuggan kommer bandet nu ut i solen med det som
gör Mejram till Mejram – Fyra skickliga unga musiker, två språk,
oändligt med känslor och stor skaparglädje. Under många timmar
i lagom skruttiga lokaler, med gula gardiner och usel ventilation,
har tio låtar sakta och varsamt knådats fram, för att sedan sättas
på pränt hos Henrik Cederblom i Studio Epidemin (Göteborg). Orkestreringen är bred och består av ett flertal strängar och stråkar
av olika slag, piano, trummor, slagverk och inte minst stämsäkra
röster. Med personliga historier fyllda av ilska, glädje, sorg, hopp
och lättnad, leder Mejram lyssnaren igenom livets toppar och
dalar i ett kompakt krypa-upp-i-skön-fåtölj-format på 41 minuter.
Amanda Frisk – sång, mandolin, piano, text & musik
Marcus Fenn – bouzouki, kontrabas, sång, munspel
Gabriella Josefsson – fiol, sång, text & musik
Jonatan Hansson – gitarr, trummor, sång
GÄSTANDE MUSIKER
Lisa Bengtson – cello (spår 5, 9)
Albin Ekman – viola (spår 5, 9)
Henrik Cederblom – fiol, viola, oktavfiol, lapsteel (spår 5, 9)

INFO
Artist: Mejram
Titel: Mejram
Releasedatum: 2019-11-08
Skivnummer: KAKACD040
Label: Kakafon Records
Distribution: Naxos Sweden
Rek. radiospår:
Erase you (Radio edit) (03:38)
Skakningar (spår 6, 03:55)
Kallar du (spår 8, 04:20)
The Turn (spår 3, 02:45)
Det är du som håller kvar (spår, 03:53)

Inspelning: Henrik Cederblom & Hans Asteberg, Studio Epidemin 2019
Mixning: Henrik Cederblom, Studio Epidemin 2019
Mastering: Petter Eriksson
Artwork: Wilma Söderström
Hemsida: www.mejramofficial.com
Kontakt: mejramgbg@gmail.com
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11/10 · Skakningar
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