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Händelserik vår för Hush Forever
Malmöartisten Sebastian Lilja a k a Hush Forever går en händelserik vår till
mötes med videopremiär, flera nya releaser, samarbeten och livespelningar,
både på hemmaplan och utomlands.
CHRIS COCO-SAMARBETE
Den 2 mars släpptes singeln ”Something Everything”, ett samarbete med den
brittiske producenten och DJ:n Chris Coco. Sommaren 2016 spelade Hush
Forever på Stella Polaris-festivalen i Köpenhamn på en scen där just Chris
Coco var inbjuden att stå för musiken mellan akterna. Coco fastnade för det
intima soundet och budskapet i Liljas texter, inte minst i
”Something/Nothing”, som inspirerade Coco att inleda samarbetet.
ON THE ROAD AGAIN
Den 9 mars släpptes den senaste singeln från DMH, som består av tyska Deep
Dive Corp., danska Mashi Project och svenska Hush Forever. Denna gången är
det den klassiska Canned Heat-låten ”On The Road Again” från 1967, som får
en rejäl uppdatering för 2000-talet.
VIDEOPREMIÄR
HUSH FOREVERS debutalbumet ”Find the gap”, som släpptes på alla digitala
plattformar samt på 180 grams vinyl under 2017 innehåller bl a de två första
singlarna ”Something/Nothing” och ”Bubbi John” plus nio andra låtar,
däribland ”Life is a black curtain”, som hörts i kärlekskomedin ”Jag älskar dig”
med bl a Björn Kjellman och Christine Meltzer.

I mitten av april släpps nu även ”When We Fall” som singel med en
tillhörande video regisserad av tidigare The Ark-gitarristen Mikael Jepson.
SUPPORT TILL NOAH GUNDERSEN
Fredagen den 23 mars har Hush Forever fått äran att vara special guest till
den kanadensiska singer-songwritern Noah Gundersen när han gör en av sina
första spelningar i Sverige, på Folk å Rock i Malmö. Gundersen har bl a hörts i
TV-serier som bl a ”Sons of Anarchy”, ”The Vampire Diaries” samt ”The
Following”. Han blev även Emmy-nominerad för låten ”Day is Gone”, som han
hjälpte till att skriva för ”Sons of Anarchy”.
GOD GOES DEEP I KÖPENHAMN
Fredagen den 13 april är Hush Forever en av artisterna, som medverkar på
God Goes Deep i Vor Frue Kirke i centrala Köpenhamn. God Goes Deep är ett
återkommande event, som genomförs i kyrkor och katedraler i flera olika
europeiska städer med olika artister från gång till gång – den 13 april i
Köpenhamn medverkar även Deep Dive Corp., Mashti Project, Ingrid Chavez
samt flera av Köpenhamns färgstarkaste artister.
MELODICA I TRIER, TYSKLAND
Fredagen den 27 april gör Hush Forever en spelning på Melodica Festival i
Trier i Tyskland. Melodica är en internationell tredagarsfestival med artister
från hela världen, som i en historisk miljö möter en genuint musikälskande
publik. Allt från folkmusik, electronica och pop till avslappnad ambientmusik
står på programmet i Trier.
JUSTIFY MY LOVE
Sebastian Lilja medverkar även som gitarrist på Ingrid Chavez nya album,
som bl a innehåller hennes egen version av ”Justify My Love” som hon skrev
tillsammans med Lenny Kravitz till Madonna 1990. Låten släpps som singel i
slutet av våren.
om Hush Forever

HUSH FOREVERS unika sound består av en varm, melankolisk, meditativ och
intim känsla, där rösten bäddas in i ett ljudlandskap med akustiska
instrument, som kontrasterar mot elektroniska landskap. Musikstilen kan
beskrivas som organisk indiepop bestående av en blandning av akustisk
gitarr, vintage-synthar, fältinspelningar med små unika electronica-element.
HUSH FOREVER är den svenska sångaren/gitarristen, kompositören och
producenten Sebastian Lilja. Detta är Sebastian Liljas debut som soloartist
efter att under många år backat upp flera stora skandinaviska artister.
Sebastian Lilja har även släppt tre album med den svensk-danska
electronicagruppen Flipside.
Under 2016 och 2017 har HUSH FOREVER även haft äran att agera support
till bl a Titiyo, Vanessa Carlton, Newton Faulkner, norska artisten Susanne
Sundfør och brittiska Lanterns on the Lake.
För vidare information, bildmaterial och intervjuer med artisten vänligen
kontakta Fredrik Holst på telefon: 0708-34 92 84, e-post:
info@hushforever.com.
Lyssna på FIND THE GAP här:
Soundcloud: https://soundcloud.com/hush-forever/sets/find-the-gap/s-8tVpJ
Spotify: https://open.spotify.com/album/2alqwJGpTXKcSbWrzmX2vX
Möt Hush Forever online här:
Spotify: https://open.spotify.com/artist/5MIIeE6xoDQNqwSMTweWlv
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AIGlqmBG__w
Facebook: https://www.facebook.com/hushforevermusic
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