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Andreas Mattsson & David
Myhr
Restaurang Valdino Acusticum 11-04-08

Den 18 februari släpps Andreas
Mattssons nya skiva "Kick Death's Ass"
på Razzia.

Istället för en regelrätt biografi följer här
en liten intervju av skivbolagskompisen
Annika Norlin.

När började du med den här skivan?
11/10 2007 kl 15.08 enligt datorn. Då

började jag spela in en låt som jag trodde skulle vara med på mitt andra album. Nu
kom den inte med, men i alla fall.

Hur visste du att den var färdig?
Jag gjorde några låtar till tv-serien Våra vänners liv på våren 2010. Två av dem blev
så bra så att jag kunde ta med dem på min skiva. Och när jag räknade visade det sig
att jag hade tio låtar som jag var nöjd med.

Berätta om titeln.
Jag såg en dvd med Richard Pryor. Han är rolig. Han pratade om hur John Wayne
hade cancer och hur han opererade hjärtat och hur han kicked death's ass. Det lät
bra. Och jag behöver en titel för att känna att skivan är klar. Något som liksom
fokuserar alla låtarna. Och allt man gör som är någon sorts kreativt arbete handlar väl
i botten om att kicka death's ass, att leva vidare.

När du och jag jobbade ihop för några år sedan märkte jag att du gick mycket på
känsla. Du kunde till exempel säga "Nu ska jag kolla på den där krigsfilmen i kväll, och
sedan ska jag gå hit i morgon och lägga den där gitarren, så den blir arg nog." Hur har
du arbetat med den här skivan?
Eftersom mina egna skivor tar sån tid att göra så behöver jag inte dopa mig på det
sättet. Jag kan vänta till en dag när jag känner mig arg om jag behöver spela något
argt. Men precis som det finns method acting kan man ju tillämpa method singing eller
method playing. Jag blev full en kväll, bara för att jag skulle sjunga in en låt nästa dag,
och ville få den där tonen i rösten som man kan få när man är bakfull. Men det var så
mycket tekniskt trassel den dagen, antagligen för att jag var just bakfull, och det tog
sån tid, så bakfyllan försvann och jag hör det knappt själv. Det är ett hårt jobb ibland.

Din förra soloskiva, The Lawlessness Of The Ruling Classes, blev ju väldigt älskad.
Hur skiljer sig Kick Death’s Ass från den?
På Lawlessness gjorde jag lite som jag tror att man gör elektronisk musik: om man vill
att det ska låta mer lägger man på ett till instrument. Den här gången spelade jag
istället starkare på exempelvis gitarren. Jag spelade också mer utan att tänka så
mycket i förväg. Jag spelade liksom mer till musiken. Pelle Gunnerfeldt som mixat
skivan tycker att jag har blivit mer samspelt med mig själv, och det stämmer nog. Men
annars är det väl liknande ämnen som tas upp, och liknande ackord, och liknande
röst. Fast den här gången spelar jag inte precis allt själv.

Vilken är din egen favoritlåt på skivan och varför?
Oftast är det I Am Seventeen. Den blev som jag hoppades att den skulle bli. Lång och
med rätt atmosfär.

Vilka andra medverkar på skivan?
AA spelade jag in på musikhögskolan i Piteå. Jag var inbjuden för att föreläsa en dag,
och för att spela in en låt med studiomusikereleverna en dag. De var väldigt bra på att
spela och sjunga. Married With Kids och It Could Happen spelade jag in med 2/3 av
Tape, Johan Berthling och Tomas Hallonsten, (den sista tredjedelen, Andreas
Berthling, var tekniker), i deras studio. På 24 Bar Boogie spelar Anders Hernestam
från Weeping Willows etc trummor. Pelle Gunnerfeldt har mixat.

Vad har inspirerat den här skivan?
Det gamla vanliga: Livet, folk, böcker jag läst, filmer jag sett, musik jag hört.

/Annika Norlin

OM DAVID MYHR
Efter alltför många års tystnad på skiva är det 2011 äntligen dags för det
stockholmsbaserade svenska popgeniet David Myhr att göra solodebut. Ett magnifikt

INFORMATION
Plats: Restaurang Valdino Acusticum
Datum: 2011-04-08 21:00:00
Slutdatum: 2011-04-08 01:00:00
Pris från: 150kr
Bokning: www.ticnet.se

MER PÅ ÖVRIGA ARENOR

11-12-08 Ludwig Hart live på ..
11-12-09 Antenna - med Fredri..
11-12-16 Antenna - med Goran ..

På gång i Piteå

NYHET 11-01-10 - Anmäl dig för nyhetsutskick
NYHET 11-01-10 - Ändamålsenliga arenor skapar mångfald i programutbudet
NYHET 11-11-01 - Grattis till alla er som vunnit biljetter!!
NYHET 11-11-01 - Vinn biljetter till Fenomen!
EVENEMANG 11-12-02 - Jul i Folkton
EVENEMANG 11-12-02 - Ahlberg-Ek Pitefolk Världsmusikfestival
EVENEMANG 11-12-02 - John Henry - Pitefolk Världsmusikfestival
EVENEMANG 11-12-02 - Mission Melpa - Pitefolk Världsmusikfestival
EVENEMANG 11-12-02 - Terno Drom - Pitefolk Världsmusikfestival
EVENEMANG 11-12-03 - Pitefolk Världsmusikfestival
EVENEMANG 11-12-03 - Mertainen - Pitefolk Världsmusikfestival
EVENEMANG 11-12-03 - Lovisa Liljeberg Trio
EVENEMANG 11-12-03 - Boeing Boeing
EVENEMANG 11-12-03 - Hasse Alatalo - Pitefolk Världsmusikfestival
EVENEMANG 11-12-03 - Tetra - Pitefolk Världsmusikfestival
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soloalbum, Soundshine, ligger klart för release senare i år. Första smakprovet kommer
redan nu, i form av singeln ”Got You Where He Wanted”, ett klarsynt genomskådande
av en ojämlik relation, där kvinnan offrar sina egna drömmar.

Låten är representativ för det Myhr står för: melodisk, välsnickrad och tidlös popmusik
med hjärta. Om det finns en tråd mellan The Beatles, Wings, Crowded House,
Jellyfish, Fountains of Wayne och The Feeling, så dyker David Myhrs musik på olika
ställen längs den. Ibland på flera ställen samtidigt. Dessutom är det lätt att höra att
han kommer från samma norrländska indiepopmylla som exempelvis Popsicle och
The Wannadies: Myhr var själv frontfigur i norrländska The Merrymakers, som hade
internationella framgångar och bland annat sålde över 100 000 album i Japan.

Utöver förstasingeln finns ett dussin andra fantastiska poplåtar. De mästerliga
melodierna avlöser varandra. Den genomarbetade ljudbilden rymmer läckra
gitarrfigurer, snygga hooks, läcker stämsång och poptexter som faktiskt vill säga
något. Runt varje hörn väntar en snygg musikalisk vändning.

På sitt första soloalbum har David Myhr jobbat med Andreas Dahlbäck (Anna
Ternheim, Motorhomes, Eskobar) som medproducent och trummis. David har själv
skrivit merparten av materialet, med viss textmässig assistans från två av landets
största låtskrivartalanger: Andreas Mattsson (Popsicle, Sweet Chariots) och Peter
Morén (Peter Bjorn and John).

David Myhr står för begåvad, intelligent och melodisk popmusik i dess renaste form.
Glöm skandaler. Glöm melodifestivaler. Glöm dokusåpor. Glöm mytbyggande. Här
står låtmaterialet i fokus. Och vilket material sedan!

”Jag älskar ilningen längs ryggraden när jag hör en bra låt – när ett bra hantverk möter
magin – och strävar efter att uppnå det med mina egna låtar” säger David. Han skriver
för att han vill, och för att han måste. Hans mål är att beröra andra som han själv blir
berörd av en bra låt. ”Om mitt musikapande leder till roliga möten och händelser så är
jag nöjd. Att branschen sedan utropats som död, gör bara att man är fri att göra det
man själv gillar!”

Albumet heter Soundshine. Det skulle lika gärna kunnat heta For The Love Of Melody.

Skriv ut denna sida


