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Två nya svenska soloalbum med Per
Gessle: Personligt, poetiskt, eget
Per Gessle är en hel värld av musik. Han har tre framgångsrika karriärer i
bagaget: Gyllene Tider, Roxette och sin solokarriär. Dessutom har han nästan
alltid ett antal sidoprojekt på gång. Nu ger han inom kort ut två separata
album med nya svenska låtar: En Vacker Natt i slutet av april och En Vacker
Dag i september. Och som av en händelse heter hans sommarturné En Vacker
Kväll. Premiär i Helsingborg den 6 juli.
I höstas åkte Per tillsammans med sina mångåriga vapendragare Christoffer

Lundquist, Clarence Öfwerman, Anders Herrlin och Helena Josefsson till
Nashville för att spela in helt ny musik på svenska.
”Jag räknade ut att jag de senaste åren tillbringat över 400 dagar i
Christoffers studio nere i Skåne och kände att det kanske vore dags att spela
in någon annanstans”, skrattar Per.
De övervägde studios i England och Frankrike men fick tips om Blackbird
Studios i Nashville. Den mytomspunna countryhuvudstaden i Tennessee
kändes som ett utmanande val.
”Vi åkte dit ganska förutsättningslöst. Jag var nyfiken på att låta mitt
låtskrivande möta Nashville och dess speciella musikkultur som alltid legat
mej varmt om hjärtat. Jag ville inte forma materialet för mycket innan vi åkte,
jag gjorde bara väldigt enkla akustiska demos. Sen lät vi de lokala musikerna
vi anlitade påverka arrangemangen och produktionerna. Det blev helt
fantastiskt”, säger Per. ”Vi fick äran att samarbeta med den yppersta gräddan
av Nashville-musiker som normalt spelar med Willie Nelson, Alison Krauss,
Dwight Yoakam, Dolly Parton och Linda Ronstadt.”
Albumen innehåller sex duetter, tre på varje, bland annat ”Småstadsprat” med
Lars Winnerbäck som blir första singel från En Vacker Natt och kommer den
17 mars.
”Jag tycker alltid det är intressant att göra duetter, det ger en annan vinkel på
texterna och det öppnar upp för spännande arrangemang. På album nr 2 finns
Linnea Henriksson och John Holm med och sjunger. Och fast det är ”svenska”
album så avslutas bägge skivorna med duetter på engelska med två kvinnliga
country-sångerskor, Savannah Church och Jessica S. Det blev mitt hommage
till Nashville.”
De flesta låtarna är skrivna efter att Roxette slutade att turnera våren 2016.
”Jag hade helt plötsligt öppet i min almanacka och började skissa på
solomaterial igen. De svenska soloplattorna är lite heliga för mig. Texterna är
väldigt viktiga, för att inte säga
centrala. De handlar om sådant vi alla går igenom; livets förgänglighet, våra
förhoppningar, drömmar och besvikelser, om hur man blir formad av sin tid

och sin generation. Varje låt har sin egen historia. Musiken är såklart lika
viktig. Det är den magiska fusionen mellan musik och text som gör att en låt
sätter sig i hjärnan och i hjärtat hos lyssnaren.”
På de nya albumen fortsätter Per Gessle också att skildra mötet mellan
människor – förälskelsen, passionen, glöden och lekfullheten. Exempelvis i
”Tittar på dej när du dansar” från vårens album En Vacker Natt. I låten ”Allt
gick så fort” blickar jaget tillbaka till olika skeden av sitt liv som ung; som
åttaåring, som artonåring, och konstaterar för varje fas att ”avantgarden blev
mainstream till slut”. Det är personligt, poetiskt och eget.
En Vacker Natt och En Vacker Dag ges ut på Per Gessles nystartade skivbolag
Space Station 12. Releasedatum: 28 april och 1 september.
En Vacker Natt kan förhandsbeställas fr.o.m. idag på CDON, Ginza och Bengans.
www.gessle.com
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BMG is the new model music company founded by Bertelsmann in 2008 as a
direct response to the challenges of music’s digital revolution. Key to its
innovative approach is the fact it represents the traditionally separate music
publishing and recording rights off the same state-of-the-art platform
internationally. BMG is already the world’s fourth biggest music publisher and
the first new global player in the recordings business in decades. BMG’s pitch
is unique – a relentless focus on fairness and transparency and service to its
artist and songwriter clients. BMG’s 14 offices across 12 core music markets
now represent over 2,5m songs and recordings, including the catalogues of

Chrysalis, Bug, Virgin, Mute, Sanctuary, Primary Wave and Talpa Music, as
well as literally thousands of artists and songwriters attracted by its fresh
approach. BMG is owned by international media, services and education
company Bertelsmann, which also includes the broadcaster RTL Group, the
trade book publisher Penguin Random House, the magazine publisher Gruner
+ Jahr, the service provider Arvato, the Bertelsmann Printing Group, the
Bertelsmann Education Group, and Bertelsmann Investments, an international
network of funds. With its multi-platform perspective, integrated technology
platform and commitment to help artists maximize their income, BMG aims
to be the best company in music to do business with. www.bmg.com

