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BONEFISH släpper debutalbum och
spelar i Stockholm, London, Wales och
Bryssel
Stockholmsbandet Bonefish släpper sitt debutalbum den 18 april. Albumet
som kort och gott heter "Bonefish" är Americana-influerad pop-rock. Låtarna
är skrivna av bandledaren, gitarristen och sångaren Bie Karlsson som har ett
förflutet i bland annat Topp 10-säljande gruppen Docenterna.
- Bonefish bildades för tre år sedan, berättar Bie Karlsson. Vi var ett gäng som
älskade att spela tillsammans och det inspirerade mig att börja skriva nya
låtar. Jag har de senaste åren skrivit ett stort antal nya låtar varav tolv kom

med på albumet. Under förra året spelade vi in i omgångar på Decibel Studios
i Stockholm.
Bie har själv producerat albumet tillsammans med ljudteknikern Dag
Lundquist, som tidigare arbetat med artister som The Hives, Caesars, Ulf
Lundell och Thåström. För mixningen stod Jonas Nordelius (Veronica Maggio,
Petter, Oskar Linnros och Maskinen).
Bonefish hämtar sina influenser från bland andra Dinosaur Jr., Arcade Fire,
Queens of the Stone Age och T Bone Burnett. Utmärkande för Bonefish musik
är starka, intensiva låtar med mångbottnade texter med förebilder bland de
främsta amerikanska textförfattarna.
- Jag är stolt över albumet och vi har fått väldigt fin respons hittills, säger Bie
Karlsson. Vi mastrade albumet på Sterling-Sound i New York och Tom Coyne
som bland annat har arbetat med världsartister som Adele, D’Angelo och
Robyn skrev till oss och berömde albumet. Då känns det ju som att det vi
gjort kommer stå sig.
På albumet gästspelar flera av Sveriges främsta musiker, bland annat Max
Lorentz (Agnetha Fältskog, Mikael Rickfors, Mårran m.fl.) på orgel, keyboards
och sång. Fredrik Oscarsson (Ulf Lundell och Anna Ternheim) har gjort
blåsarrangemangen. På körsång hör vi de välkända systrarna Greta och Mija
Folkesson (Erik Gadd, Eva Dahlgren, Titiyo m.fl.) Mija spelade gitarr och sjöng
i Louise Hoffstens band på Sverigefinalen av årets Melodifestival.
För omslagsbild står konstnären Ulf Rahmberg, aktuell senast med en
retrospektiv separatutställning på Borås Konstmuseum våren 2012.
Bonefish debutalbum "Bonefish" släpps 18 april. Samma dag spelar bandet på
Debaser Medis i Stockholm. Inträdet är gratis: alla är välkomna.
Senare i april åker gruppen på en miniturné i Europa. De spelar på den
välkända musikpuben The Bull’s Head i Barnes, London 30 april, Monmouth i
Wales 1 maj samt i Bryssel, Belgien 4 maj.
- För något år sedan sedan fick vi en inbjudan att komma till Wales och spela,
berättar Bie, och då tänkte vi att det självklart vore roligt att göra några fler
spelningar internationellt. Det ska bli otroligt roligt att spela i Storbritannien

och Belgien. London ser vi särskilt fram emot. The Bull’s Head ligger i Barnes
som är ett område där många svenskar bor så det ska bli roligt att spela för
Londonsvenskar. Vi planerar att självklart spela våra egna låtar men även en
del kända covers, både på engelska och svenska. Och extra kul blir att vi som
gästartister får med oss några av de fantastiska musiker som medverkar på
albumet!
Om Bonefish bandmedlemmar
Bie Karlsson, sång, gitarr, låtskrivare:
Som artist har Bie verkat sedan slutet av 70-talet och spelat allt från punk
och hårdrock till ska och pop. Han har spelat in skivor och turnerat med band
som Docenterna, Giant Steppers, Gang Bang, T-shirt m.fl. Han har även
medverkat i olika TV-program, skrivit jinglar och filmmusik. Docenterna
utmärktes med en Grammis för Bästa popgrupp 1993. Tidningen Slitz
utmärkte dem till Bästa popgrupp både 1989 och 1993. Länk till intervju med
Bie om tiden före
Docenterna: http://farbrorpunk.blogg.se/2010/february/utkast-feb-14-20101.html
Lasse Nilsen, gitarr, sång:
Lasse är en av Sveriges bästa stand-up komiker och medverkar regelbundet
på den svenska comedy klubbscenen (RAW, Norra brunn m.fl). Han har också
medverkat i flertalet TV-produktioner, t.ex. Släng dig i Brunnen, Stockholm
Live, Morgonsoffan. Hans stora scenvana gör honom som gjuten även i det
musikaliska sammanhanget. I Bonefish är han kompgitarrist och sångare.
Rasmus Rasmusson, trummor:
Den multimusikaliska Rasmus är den som håller takten i Bonefish. Trummor
är hans favoritinstrument men han är också välkänd som bassist i flertalet
Stockholmsband, mest känt de New Orleans-inspirerade r'n'b/funkmästarna
Crawfish Cook. Rasmus har tidigare arbetat med andra artister bland andra Py
Bäckman, Ulf Wahlberg (Secret Service) och Tina Moe. Till vardags sköter
Rasmus logistiken hos det världskända svenska företaget Clavia, tillverkaren
av NORD keyboards och emulatorer.

Nylle Thoor, bas, sång:
Nylle är kanske bandets största musikaliska begåvning. Han spelar främst bas
men även keyboards och är en fantastiskt duktig sångare. Nylle har spelat
mycket med lokala band och medverkat på diverse studioinspelningar, bland
andra Eva Hillered.
Bonefish konsertdatum
18 april - Debaser Medis, Stockholm, Information och biljetter:
http://www.reverbnation.com/show/10007992
30 april - The Bull’s Head, Barnes, London, Information och biljetter:
http://www.reverbnation.com/show/9810795
1 maj - The Queen's Head, Monmouth, Wales, Information och biljetter:
http://www.reverbnation.com/show/10007978
4 maj – Novnois, Bryssel, Belgien, Information och biljetter:
http://www.reverbnation.com/show/9706789
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