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April Snow släpper debut med musik till
SVTs hyllade serie ”Tunna blå linjen” och
gör duett med Ane Brun. Välkommen till
US-familjen!
April Snow är Irya Gmeyners alias som soloartist. Idag släpps hennes debutEP ”Shapes of dreams” (EMI/Universal). Titellåten är en duett med Ane Brun
och låtarna är med i SVT´s nya serie ”Tunna blå linjen” som har premiär nu på
söndag den 17 januari. Välkommen till US-familjen!

Irya Gmeyner har tidigare varit frontfigur i banden Urga och Irya’s Playground
och debuterar nu som soloartist. Hon har de senaste åren haft mer än fullt
upp som filmkompositör, med musik till Cirkus Cirkör, samarbeten med bl.a.
Ane Brun, Mapei och Joy. Och med sitt soloprojekt April Snow. Första EP´n
släpps idag och redan om en månad, den 19 februari, släpps EP nummer två
med namnet ”We fucked it up”. Och senare i vår kommer debutalbumet
”YOU”.
Ett frö till April Snow började gro ur en jobbig skilsmässa. Irya behövde få ur
sig frustration, ilska och sorg, så hon skrev av sig i en mängd ”har-blivitlämnad-låtar”. Vissa hamnade i byrålådan medans andra blev grunden till
något nytt. Och plötsligt hade ett nytt soloprojekt, April Snow, sett dagens
ljus!
- Ett märkligt år har skapat många tankar. ”Shapes of dreams” handlar om empati
och känslan av att man vill hjälpa andra men känner sig otillräcklig. Hur kan man
hjälpa många andra utan att gå under själv? Men den handlar också om att
komma till en ny stad och se siluetter av drömmar ta form. Att känna hopp inför
något nytt. Lite som tiden känns nu. Det blir ljusare. Snart får vi uppleva, umgås
och kramas igen, säger Irya och Ane Brun.
För något år sedan fick Irya ett erbjudande om att producera musiken till en
SVT-dokumentär om orten Klippan i Skåne. Att skriva för film och för andra
artister var så roligt och befriande. Och gav mersmak. Hon tog sig an nya
uppdrag med Cirkus Cirkör och skrev musiken till föreställningen
”Movements”, som handlade om flyktingvågen 2015 där hon skrev körverk.
Allt ledde till att Irya fick frågan om att skriva musiken till TV-serien ”Systrar
1968” (SVT) och kort därefter anslöt sig Martin Hederos. Och en ny skrivarduo
hade bildats. ”Systrar 1968” fick Ria-priset för bästa TV-musik 2019.
Samarbetet med Martin Hederos fördjupades och tillsammans fick dom
uppdraget att skriva musiken till SVT’s dramaserie ”Tunna blå linjen”. Irya
inledde artistsamarbeten med bl.a. Ane Brun, Joy och Mapei mfl. Samarbeten
som också kommer att höras i TV-serien där även flertalet av låtarna från
April Snows album ”YOU!” kommer att vara med.
Så det blir en fullspäckad vår med Irya Gmeyner’s musik i form av två EP´s
och ett album från April Snow, samt ett soundtrack till TV-serien ”Tunna blå
linjen”.
Här kan du lyssna på April Snows EP ”Shapes of dreams”
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United Stage Artist är Skandinaviens ledande turnéproducent och
bokningsagentur för artister.
Tillsammans med Copenhagen Music och United Stage Norge bildar vi United
Stage Group - ett nordiskt livebolag för dagens och morgondagens stjärnor.
Företaget representerar över 180 artister exklusivt mot konsertmarknaden
och genomför över 2000 konserter årligen. United Stage Artist har en
trettioårig historia med bas i Stockholm. Artisterna är uteslutande
skandinaviska och många representeras i hela världen. Turnéverksamheten är

United Stage Artists kärna, grund och största affärsområde, totalt verkar
bolaget inom fyra närbesläktade affärsområden: Turnéverksamhet,
Konsertarrangemang, Artistmanagement och Företagsevents/B2B.
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