Photo by: Alma Bengtsson

2021-08-27 07:00 CEST

Magnus Carlson goes latin med nya
singeln 'Här och Nu' feat. The Kevin
Fingier Collective!
Som så ofta när det gäller hans eget material så har Magnus Carlson även
denna gång varit på jakt efter nya, spännande - och gärna oväntade samarbeten. Inför nya singeln 'Här och Nu' som släpps idag på alla digitala
plattformar, så tog sökandet honom hela vägen till Sydamerika - och närmare
bestämt till Argentina just för de ganska tuffa och svängiga latin-sounds som
man kan hitta där. Där finns det stora musikerkollektivet The Kevin Fingier
Collective. Den unge bandledaren, musikern, låtskrivaren och producenten

Kevin specialiserar sig på latin, jazz, soul, reggae och old school R&B som
han spelar in med livemusiker och gästartister från över hela Sydamerika
samt med hjälp av helt analog inspelningsteknik i Fingier-studion i Buenos
Aires.
Magnus och Kevin är båda hängivna DJ’s och skivsamlare. De delar båda två
på en brinnande passion för svängig och livebaserad sextiotalsmusik som
låter och funkar bäst på dansgolvet. Detta har även varit utgångspunkten för
samarbetet, som i och med den rådande situationen har inneburit att låten
såväl har skrivits samt spelats in på varsin sida av planeten. Trots detta är
nerven och närvaron total. Och kanske just därför till och med även mer
intensiv än väntat. En cool, men dansant, pulserande och själfull groove med
oemoståndliga melodier levererade av Magnus varma och omissigenkännliga
stämma. Magnus blottar sig å alla våras vägnar; han lever Här Och Nu. Ett råd
som idag kanske är viktigare än någonsin förr…
Lyssna på singeln här.
Följ Magnus Carlson här:Instagram | Facebook | 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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