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Markus Berjlund & Caroline af Ugglas: Tid för fotboll
Tid för fotboll är en sång om vad fotboll står för när den är som bäst: Lek, glädje, kamratskap
och drömmar. Låten gavs ut för första gången i samband med fotbolls-VM 2014 och är nu
aktuell igen. Fast på sätt och vis har den aldrig varit inaktuell eftersom den inte är någon hejaheja låt med nationsflaggan i fokus. Snarare tvärtom. Tid för fotboll är en låt om att vi alla
behöver varandra. Vi behöver fungera tillsammans. Vi behöver vara ett ”vi”. I korplaget, i
skolklassen, och mänskligheten som ska ta matchen för en vettig framtid. Livet är ett lagspel!
Vi behöver också leken och drömmarna som många gånger är gemensamma runt hela jorden.
Flickan med de leriga skorna runt halsen på tunnelbanan i Stockholm har samma drömmar
som barnen på Copacabana.
Andreas Ahlenius som producerat låten har tidigare mixat Markus soloskivor Sånger för
Levande och döda och Hunden heter Happy. Andreas har också producerat Di Leva och även
jobbat med artister som Miss Li och Julian Lennon. Andreas med sin mångsida begåvning är i
mångt och mycket arkitekten bakom den här låten.
Apropå begåvningar så är det fler sådana som medverkar: Marty Willson-Piper, för de
flesta mest känd som gitarrist i legendariska The Church bidrar med gitarrer som både är
eleganta och drivande.
Daniel Lindblom har gjort körer och gitarrpålägg, Samuel Helles dundrar in basen och
Pontus Frisk har bidragit med trumskisser.
Redan när Markus Berjlund skrev låten funderade han på om den inte skulle göra sig bäst
som en duett. När Caroline af Ugglas tackade ja till medverkan så var det slutfunderat.
Caroline står som sångerska för så mycket karaktär och känsla. Det hörs att det är på riktigt
när hon sjunger: ”Vi behöver varandra, vi behöver vårt lag….”
Mer info på: www.markusberjlund.se och www.viskningarochvral.se
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