MARKUS BERJLUND: SAMMA STJÄRNA på A-ROTATION i P4
KAMPANJ: GE DEN FRUSNE EN ROCK
Över stad och land
hörs tonerna från en sång
med samma dröm som förr
låt det bli fred på jorden någon gång
Markus Berjlunds nya singel Samma stjärna (Viskningar och Vrål) releasedatum 171122
har adderats på Sveriges Radio P4:s spellista. Där har Markus befunnit sig förr, bl a med
I ett ljummet sommarregn, genombrottslåten från 2010. Med Samma stjärna tar han ett kliv
till och hamnar bland de exklusiva skaran artister med jullåtar på A-rotation, tillsammans
med bl a Weeping Willows, Zara Larsson och Jill Johnsson.
Samma Stjärna, är en nyskriven jullåt med stråkkvartett, stämsång och en text som anknyter till en
bred tradition av julsånger och psalmer. En sång för tröst och värme som kom till en stjärnklar
decemberkväll. En blick upp på himlen, en melodi som ramlade ner, några dagboksanteckningar.
Så småningom en gitarr och ett piano.
Utgångspunkten är kontrasten mellan en idyllisk tur i skogen med barnen och allt det som inte är
lika fridfullt. Många kan känna igen sig både på det personliga planet och vad det gäller världens
oro och galenskap som får oss att längta till tryggheten, de tända ljusen, stjärnan i fönstret och
doften av saffran.

Hösten har varit strider och regn, nu behöver vi vila, vi behöver helg.
Men också med perspektivet att många av oss trots allt har det ganska bra. Vi har möjlighet att
dela med oss.

Ge den frusne en rock, ge den hungrige bröd, ge mig en kyss, en himmelsk kyss.

I samband med att Samma stjärna släpps så startar Markus tillsammans med sitt
skivbolag en kampanj till förmån för Stadsmissionens arbete med hemlösa. Under namnet
GE DEN FRUSNE EN ROCK genomförs under tiden 22/11 -10/2 olika aktiviteter vars
intäkter går till kampanjen. Läs mer på http://www.markusberjlund.se/ge-den-frusne-enrock/om-kampanjen-38048739

För mer info, pressbilder e t c. Se www.markusberjlund.se och www.viskningarochvral.se eller
kontakta Viskningar och Vrål: wiskningar@gmail.com eller Markus direkt på 0735129246
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