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Hubbe Algovik live- Ny svensk pop om när
livet kommer nära
Hubbe Algovik sjösätter regalskeppet ”Ibland så…” om fjorton kanoner och
fransad flagga. Inträdet är fritt och alla är hjärtligt välkomna att fira
albumreleasen på Kolingen i Gamla Stan den 21 oktober.
För lite över 20 år sedan hoppade Hubbe Algovik av psykologutbildningen
och på en turnébuss. Det har blivit år fyllda av möjliga och omöjliga
spelningar, turnéer, musikaliska samarbeten och egna skivor.
- Min musik har ofta ett drag av vemod och jag älskar möjligheten att
förvandla skit till något vackert, säger Hubbe. Musiken föds när livet kommer
nära och här har jag samlat ihop de låtar som betytt mest för mig och som jag
hoppas kan betyda något för den som lyssnar. Texterna är ofta allvarliga, men
jag tror inte att musiken uppfattas som dyster. Jag är melodinörd och vill
snarare att musiken är den där revan i molnet som gör att man skymtar solen.

Musikaliskt handlar det om pop med rötterna i svensk vistradition som klätts i
Americana. Till sin hjälp vid inspelningen har Hubbe haft Thomas Tjärnkvist
och Per ”Pecka ”Hammarstedt samt gästmusiker av högsta kvalitet som tex
Anna Stadling, David Nyström och Lars ”Putte” In de Betou.
Till scenen har han bjudit in vänner från sina år i branschen och vi kan vänta
oss musik med kärlek och känsla som framförs av musiker i toppklass.
Vad: Relesespelning Hubbe Algovik med gäster
Var: Kolingen, Kornhamnstorg
Inträde: Fritt
När: Söndagen den 21 oktober, dörrar: kl 18, på scenen: kl 20.00
Pressbilder: http://www.yousendit.com/download/TEhVZUNuT2JZY1NjZDhU
Qw

Musik & mer information: www.hubbealgovik.se
Musikalisk historia i korthet:
I mitten av 80-talet turnérar Hubbe landet runt med discobandet Catch. Trots
att Carola trängs vid kravallstaketet och Christer Lindarw supportar i
Cheerleader-utrustning så var det inte riktigt Hubbes grej. På 90-talet
kommer första soloplattan och de första svenska och internationella tvframträdandena då Hubbe bla representerar Sverige i Sopot-festivalen, då
Östblockets motsvarighet till Eurovision. Som låtskrivare skriver han bla åt
Svensktoppsveteranerna Idolerna, och medverkar som sångare på olika
skivproduktioner. På 00-talet släpper han 3 singlar i eget namn i olika
omgångar. Radiolyssnare hör av sig och berättar att det han sjunger berör
dem. 2012 går han “All in” och satsar på ett albumsläpp i egen regi för att
musiken som betyder något för honom själv ska kunna nå andra.

