P R E S E N T E R A R S T O LT

HISTORIER
Den populära estradpoeten Tobias Erehed har under många års tid rest runt i
Sverige och framfört sina dikter på stora och små scener. Nu har han äntligen
spelat in de personliga favoriter som vuxit fram genom möten med publiken under
åren. Historier är ett avskalat, naket och ärligt album, inspelat enbart med Tobias
sävligt norrländska stämma. Alltihop kryddat med en ordentlig dos svart humor.
På diktskivan Historier får vi följa Tobias Ereheds tankebanor
som färgats av såväl norrländska myrmarker som skånska
kullerstenstorg. Vi får bland annat stifta bekantskap med ett
argt par på en buss, en inskränkt man från Arboga, en tyst
och orörd skog om våren och en man som undrar hur en vision
egentligen ser ut. Den ganska svarta och jordnära humorn
går som en röd tråd genom skivan men blandas då och då ut
med mer avskalade dikter utan komiska undertoner. Detta i ett
försök att skapa en fin och varierad helhetsupplevelse för både
den nya lyssnaren och den publik som genom åren besökt hans
uppskattade föreställningar.
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Tobias Erehed debuterade som estradpoet år 2009. År 2011
vann han svenska mästerskapen i poetry-slam. Detta ledde till
ett deltagande i skandinaviska mästerskapen året efter, som
han vann likaså. Sen dess har han åkt runt i landet och berört
människor med sina dikter. Intresset för att skriva poesi har
funnits med sen tonåren och de första influenserna kom från
vissångare som Cornelis Vreeswijk och Ola Magnell. Det var
dessa influenser som gjorde att de första dikterna Erehed läste
på en scen var egenskrivna låttexter. Förutom estradpoet är
han även ståuppkomiker och syns regelbundet på scener som
Norra Brunn och MACK.
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