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Aron Blom följer upp med nya
egenproducerade singeln ’Minute’
Aron Blom är en artist på uppgång, hans musik har spelats flitigt på radio i
Tyskland och Sverige och hyllats av bloggar i USA. Förra året gästade han
norska artisten HAYES och samarbetade med svenska JUNG. Den 13 augusti
släpper Aron nya singeln ’Minute’ en låt om förhållandet mellan logik och
kärlek, från hans kommande EP som släpps i oktober.
Aron har skrivit ’Minute’ tillsammans med Fabian Strandberg och Melanie
Mohlkert, och för första gången valt att producera själv. Texten handlar om

förhållandet mellan logik och kärlek.
- Jag kan vara rätt rationell och pragmatisk när det kommer till förhållanden,
funkar det så funkar det. Det funkar i teorin, ibland inte alls. Ibland kastad logiken
helt åt sidan och man greppar maniskt efter dom få små smulor man kommer åt.
Det här är första gången jag bestämt mig för att producera låten själv, och
världen jag försökt dyka in i är den där pulserande men ångestladdade känslan av
att inte riktigt nå upp till vattenytan.
Sommaren har Aron spenderat på Fårö där han tillsammans med Theo Kylin
arrangerat konserter med gästartister och vänner som bl.a. JUNG, Noak
Hellsing och Daniela Rathana & Masaka.
Med flera Skandinaviska hits i bagaget som låtskrivare var Aron Blom ingen
nybörjare på musikscenen när han väl singel debuterade som artist 2019.
Aron har haft musik runt sig hela livet, hans mamma Maria Blom är
låtskrivare och sångerska och pappa är Ola Nyström som är gitarrist i
Weeping Willows. Aron debuterade som soloartist med singeln ’Low Low
Low’ som hyllades av P4 och uppmärksammades även i länder som Tyskland,
Holland och Italien. Nästkommande singlar mottogs med öppna armar och
nådde topp 200 på tyska radiolistan. Förra året gästade Aron norska artisten
HAYES på låten ’Who Am I’, samarbetade med JUNG och danska Christopher
samt medverkade i TV4 Nyhetsmorgon med känslosamma balladen ’Six
Years’.
Lyssna på ’Minute’ här.
Följ Aron Blom här:
Facebook I Instagram I Youtube I Spotify

Cosmos Music är ett svenskt skivbolag med fokus på digital utgivning och
lansering av musik på en global marknad. Med vårt internationella nätverk av
distributionspartners, PR-byråer, publicister, radiopluggare och marknadsförare
har vi möjlighet att lansera musik över hela världen. För artister med ambitioner
utanför sin egen hemmamarknad kan vi skräddarsy internationella kampanjer –
oavsett territorium eller format.
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