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Stefan Andersson
Titel CD-Singel:
Dear God / Stoned Crazy (ZAR-912)
Releasedatum: 14 januari
Titel CD: Stranger’s House (ZAR-911)
Releasedatum: 25 februari
Label: Zebra Art Records
Distribution: Naxos
Stefan Andersson slog igenom på 90-talet som en av
Sveriges största artister med megahiten Catch the
moon. Hans debutplatta Emperor’s Day sålde i
170.000 ex. Nya Stranger’s House är essensen av sex
års låtskrivande. Ur mer än 200 låtar har dessa elva
guldkorn vaskats fram och presenteras i ett genomtänkt album med låten Dear God som singel. Det är
en varm och innerlig platta och Stefan vet väl vilka
referenser han utnyttjat för att skapa ett album som
andas brittiskt 70-tal och svenskt hantverk. Lägg till
detta hans stora förmåga att fånga melodier och
stämningar och du har 2004 viktigaste svenska
platta i din hand. På Stranger’s House har Stefan
som artist på ett unikt sätt varit med och styrt
produktionen alltifrån inspelning till skivomslag.
Därför är Stranger’s House hans mest personliga
platta. Så här skriver han själv:
Under de senaste åren när jag gästspelat på ett sommarhak i skärgården, har jag varje år fått samma
fråga av samme man i publiken; När kommer din
nästa platta egentligen? Jag har med sviktande övertygelse varje år svarat likadant... den kommer snart!
Lite vid sidan av har jag studerat musikbranschens
depression inträda med sjunkande försäljningssiffror
och avskedanden av personal och artister på dom
stora skivbolagen. Jag avskedade mig själv för några
år sedan från ett av dessa grundstötta supertankers.
Aldrig mer tänkte jag befinna mig i händerna på en
så stor båt omöjlig att svänga eller stoppa. För mig
har det varit befriande att få jobba med ett mindre

bolag som Zebra Art Records, med kreativitet och
kärlek till musiken och texterna som de starkaste
drivkrafterna. Där inte stora budgetar och en därför
nödvändig ”hit-doppar-gryta-mentalitet” får råda,
utan en fullkomlig frihet att göra vad man vill, när
man vill, om man vill.
Med detta som utgångsläge har jag gjort min hittills
mest lustfyllda skiva någonsin, där fokus legat på den
musikaliska helheten. Jag kan lova att dessa låtar är
alla lika viktiga för att skapa det album som jag längtat efter att få göra. Så till mannen i publiken ute i
skärgården och alla ni andra; här är min nästa platta!
”Stranger’s House”.
Stefan Andersson
Stranger’s House är producerad av Roberto Laghi och
inspelad i Oral Majority Recordings studio i
Göteborg. Roberto Laghi gjorde senast Hardcore
Superstars och var mannen bakom LOK:s unika
sound. Omslaget är gjort av Soya. Fotot är av Kristin
Lidell. Zebra Art Records är ett independentbolag
som tidigare gett ut bla Eldkvarn, Jenny Willén och
Valdemar.
För intervjuer och mer information, bilder mm
kontakta Linda Kumberg, Skiva, Tel 0708-59 55 37,
031-700 12 00 Linda@skiva.se
Pressbilder + omslag finns på www.zebra.xnet.se

Z E B R A A R T R E C O R D S är ett independentskivbolag 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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