LARS BYGDÉN - LB
Hej, jag heter Lars Bygdén.
”Musik ska byggas utav glädje” sjunger Lill Lindfors. Det
gör definitivt inte min musik. Byggstenarna är snarare
sorg, oro och prestationsångest. Skivan du håller i din
hand är ett direkt resultat av dessa grundbultar.
Konstruktionen av denna skiva har dock även innehållit
kortare stunder av just den glädje jag antar att Lill
refererar till. I detta brev tänkte jag koncentrera mig på
dessa. För att göra glädjekällorna lättidentifierade och
överskådliga så drar jag dem i punktform.
1. Jag har finansierat den här skivan genom tiggeri.
Eller tiggeri kallar man det förstås inte. Sponsring
är den gängse benämningen. Tiggeri är
naturligtvis inget som jag gläds att ägna mig åt.
Men när jag till slut övervunnit min ångest över att
lyfta telefonluren, blev jag oerhört glatt
överraskad hur många av mina vänner som ville
hjälpa mig att göra det jag ville
2. Jag har känt Tobias Fröberg länge och under
åren blivit allt mer imponerad av vad han gjort. Så
till att börja med blev jag glad när han direkt sa ja, när jag frågade om han ville producera. Men det
mest glädjande var sättet han gjorde det på. Jag tror aldrig jag har mått bättre i en studio, än under
de fem dagar förra året då vi spelade in i Gig-studion på Söder i Stockholm. I vanliga fall består
inspelningar för mig av lika delar oro och ångest. Men Tobias spred konstant bra idéer och glädje
omkring sig, och han lyckades framför allt skapa ett sound på skivan som jag älskar.
3. Detta leder mig in på nästa punkt som också handlar om hur skivan låter. Jag vet nämligen inte vad
jag gjort för att förtjäna att spela med ett så förbannat bra band. Skulle jag få välja vilka jävla
musiker som helst så skulle jag plocka samma igen. Vi spelade in hela skivan live och det var en
ren njutning att sjunga med ett band som gav mig överraskningspresenter varenda tagning.
4. Till sist vill jag berätta hur stolt jag är över den här skivan. Jag har gjort mitt absolut bästa. Hoppas
du tycker om den.
Om du skulle vilja att jag berättade mer för dig om skivan eller om andra saker rörande mig går det bra att
ringa mig på 070-266 21 05 eller hör av er till min trevliga pressagent Ebba Lindqvist (kontaktinfo i slutet).
Ha det fint och tack för att du läste ända hit. /Lars Bygdén
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LARS BYGDÉN - LB
"Vår ytterst fragila, ofta usla samtid behöver kontinuerliga uppdateringar från Lars Bygdéns
oefterhärmliga penna precis som den behöver syre, kväve och olika mineraler."
- Fredrik Wikingsson, underhållare och sponsor
"Lars Bygdén är minst lika viktig för världens välmående som 1000 träd i Kenya!"
- Filip Hammar, underhållare och sponsor
”När Lars ringde och berättade om sitt nya skivprojekt ville vi självklart vara med. Vi förstod redan
då att plattan skulle bli bra och meningsfull.”
- Håkan Björnström, Frosting Kommunikationsbyrå, granne och sponsor
Skivbolagsdirektör Hammerman informerar:
LB är Lars Bygdén tredje soloskiva. Förra året samlade
han 15 års låtskrivande i den kritikerrosade
dubbelsamlingen ”Songs I wrote”som började 1996 med alt
countrypionjärerna The Thousand Dollar Playboys och
avslutades med temaplattan Family Feelings.
På LB tar Lars ett nytt avstamp med ett nytt band och nya
insikter. Musikerna huserar till vardags i allt från Thåströms
kompband till The Perishers. Med på plattan finns gäster i
form av Christian Kjellvander och countrydrottningen och
superlåtskrivaren Sharon Vaughn.
Jag är omåttligt stolt över att få släppa denna fantastiska
skiva som ligger på skivdiskarna den 26 september både
som CD och LP, distribuerat av Playground Music. Lars har
aldrig skrivit bättre låtar och aldrig sjungit med samma
innerlighet som nu. Ni har en trevlig lyssning framför er…
Kramar/Mats Hammerman

LB släpps den 26 september.
För att boka intervju hör av er till:
Ebba Lindqvist
c/o Bohemian Universe
Klevgränd 2
116 46 Stockholm
tel:08-6402322
mob:070-4803300
E-mail: brev@ebbalindqvist.se

