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SONGS & STORIES MED MARKUS HULTCRANTZ & THE JUST WOKE UPS
I den svenska vissångaren, musikern och låtskrivaren Markus Hultcrantzs låtar har berättandet och texterna alltid varit viktiga, i tät
samklang med genomarbetade kompositioner. Så är också fallet på hans nya album Songs & Stories. Hans första album på engelska,
där sångens berättarkraft står stadigt i Markus och musikerkollektivet ”The Just Woke ups” amerikanainspirerade arrangemang.
Markus Hultcrantz har tidigare givit ut albumet ”Gustaf Fröding” och komponerat musiken till Uppsala Stadsteaters “Låt
Den Rätte Komma In”. Han har också tilldelats Västerviks folkparkers stipendium för bevarandet och vidareutvecklingen av
den svenska visan.
Nu kommer albumet ”Songs & Stories”, med egna tonsatta berättelser, eller berättade sånger som talar om konsten att leva i det nu vi har, oavsett om det för tillfället består
av framgångar eller motgångar. Att leva ett liv helt enkelt…
Eller om det nu är så enkelt egentligen? ”Songs & Stories”
berättar sagan om konsten att försöka. Skivan är inspelad
Live tillsammans med musiker från musikerkollektivet ”The
Just Woke Ups”.
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Markus Hultcrantz – gitarr och sång
Dan Viktor – gitarr och skrik
Stefan Bellnäs – bas (dobro och lap-steel pålägg)
Anna Rubinsztein – fiol och skrik
Simon Jakobsson – munspel och skrik
Chrisse Thinsz – sång
Jesper Jonsson – trummor, rytm och skrik
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I pressen om Markus & TJWU:
Sommarens premiär av Musik på Insikten fick publiken att
sukta efter mer Markus Hultcrantz och nyvakna The Just
Woke Ups.
– Monica Sahlback/TTELA
I pressen om Markus:
Med sin mörka röst är han
en typisk berättare. Och för
att kunna berätta det hans
visor bjuder på måste han
ha en extra god förmåga
att observera människor
omkring sig.
– Västervikstidningen
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