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Stefan Andersson backas
upp av kör och stråkar
på nya liveskivan
Titel CD: En främlings hus. Stefan Andersson Live
i Annedalskyrkan (ZAR 914)
Releasedatum: 19 oktober
Label: Zebra Art Records
Distribution: Naxos
I april i år hölls en uppmärksammad konsert i
Annedalskyrkan i Göteborg. Stefan Andersson framförde välkända låtar från hela karriären, i helt nya
arrangemang för kör och stråkar. Nu släpps inspelningen som liveskiva; ”En främlings hus”.
Konserten fick genomgående positiv kritik i media.
”Känslostark musik med en Stefan Andersson som
bäst” skrev GT/Expressen och gav fyra getingar. Även
GP gav fyra fyrar och beskrev musiken som ”mäktigt
och vackert”.
– Det var en utmaning att framför låtarna på det
här sättet, säger Stefan Andersson. Och samtidigt
en fantastisk upplevelse. Att stå där omringad av
kören… det var magiskt.
Samarbetet med Gustavikören i Göteborg har gett
mersmak. Tanken är att lokala körer runt om i landet
ska erbjudas möjligheten att framföra föreställningen
på hemorten tillsammans med Stefan.

Liveskivan innehåller låtar från ”Emperor’s day” till
senaste ”Stranger’s House”, samtliga i nytt arrangemang. Dessutom bjuds på en nyskriven bonuslåt;
”Dreaming”.
– ”En Främlings Hus” handlar mycket om främlingskapet som finns mellan oss människor. Texterna är
oftast utlämnande och kanske är den röda tråden
utanförskap som drivk raft till förändring. Men det är
också en kärlekens krigsförklaring mot misstro och
ondska, säger Stefan Andersson.
För intervjuer, mer information, bilder m.m. kontakta
Linda Lindmark, Skiva tel 031-700 12 00, mobil
0708-59 55 37, linda@skiva.se.
Pressbilder + infomaterial finns på www.zebra.xnet.se

– Jag vet att många körer söker intressanta projekt
att jobba med och det här kan säkert locka många.
Det som är spännande är att alla körer låter olika,
så det kommer att bli en ny upplevelse varje gång,
konstaterar han.

Z E B R A A R T R E C O R D S är ett independent-skivbolag med tidigare utgivningar av bl a Eldkvarn, Jenny Willén
och Valdemar. Zebra Art Records har i samarbete med Oral Majority Recordings skapat en unik ambient ljudbild
utifrån ett analogt vintage-koncept: Art Quality Sound. Zebra Art Records formgivning sker i samarbete med
Soya. Zebra Arts Records musikförlag heter Zebra Art Music. Zebra Art Records samarbetar med promotionsbolaget Skiva och
har labelavtal med Naxos Sweden för CD-distribution. Zebra Art Records web är utvecklad tillsammans med Xnet. Zebra Art
Records tilldelades Certificate of Excellent Design av European Design Annual 1999 för CD:n Härifrån med gruppen Valdemar.
www.zebra.xnet.se
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