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01. Captured
03. His Call
05. Mr Clever
07. Including You
09. Heaven
11. On That Hill
13. I’m Ok

02. On The Road
04. Wandering
06. Here to stay
08. Hold Me
10. Gotta Remember
12. Let’s start from here
14. Unification

Årets mest efterlängtade debut?!
Äntligen är det dags. Karlskogabandet Remission skall släppa sin debutplatta.
Remission är ett ungt rockband som kommer från Karlskoga i Värmland. Sedan 2001, när bandet tog sin
nuvarande form har de gett närmre 100 konserter och har på så sätt kunnat bygga upp en stark supporterskara
över hela landet.
De presenterar starka pop/rocklåtar med ett positivt budskap inramade i trallvänliga refränger och framförallt ett
utomordentligt scenframträdande.
Sommaren 2003 startades ett samarbete med DOT Music i Örebro gällande bokningar och under hösten
samma år bestämdes att Remissions digra låtmaterial var redo att ta presenteras på en skiva. Under
inspelningens gång skrevs ytterligare nytt material och tillsammans med det befintliga valdes ett femtontal låtar
ut för inspelning.
Det första albumet är alltid det svåraste att göra; Dels skall musikinriktningen vara homogen, texterna skall
bearbetas och allting skall produceras för att passa in i skivformatet. När inspelningsperioden närmade sig sitt
slut bestämdes att antalet spår skulle vara 14, för att på bästa sätt presentera den musikaliska bredd som
Remission står för. Dessutom är samtliga spår skrivna av bandets medlemmar.
2001: Sex vänner från olika sammanhang, alla med stort musikintresse inom varierande musikstilar, träffades
och diskuterade om de inte skulle spela lite tillsammans, som en rolig grej. Att samtliga dessutom hade en vilja
av att påverka genom ”det glada budskapet” gav repeterandet en högre dimension. 2002: en del konserter
senare blev Remission alltmer viktigt för medlemmarna. Man övade nu varje vecka och jagade på för att komma
ut och spela ännu mer. Vid denna tid lämnade en medlem bandet för nya mål och bandet bestod nu av de fem
personer som fortfarande är Remission. 2003: ökade antalet spelningar ytterligare och det musikaliska
framträdandet varvades med nära tankar om livet.
2004: har redan sparkat igång med massor av liveframträdanden. Ett av de första i år var besöket på
Promikonfestivalen i Tyskland, där Remission spelade i en klubblokal där besökare fick vända i dörren då det
var fullsatt. Detta framträdande har gett ringar på vattnet, så redan under tidig höst är det dags för ytterligare en
Tysklandsresa. Grundtanken är dock densamma som vid starten – att spela bra musik och samtidigt presentera
ett liv med innehåll långt över denna livstid.
Vill du se Remission live är du välkommen till någon av följande platser, under våren 2004. (obs: fler datum kan tillkomma, reservation för
ev. ändringar.) 30 april, Långviksmon | 01 maj, Lycksele | 08 maj, Karlskoga | 14 maj, Malmköping |
28 maj, Sandviken | 29 maj, Vårgårda | 04 juni, Trollhättan | 05 juni, Vänersborg | 25 juni, Vallersvik |
26 juni, Vallersvik | 01 juli, Vägsjöfors Herrgård | 03 juli, Gullbrannafestivalen | 10 juli, Stegeborgsgården |
16 juli, Stenungsögården

För ytterligare information om Remission, kontakta med fördel DOT Music AB: 019-611 7000
Eller besök bandets hemsida på www.remission.nu.
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