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Lars Winnerbäck släpper ny EP - inspelad i
en tom teater
Oslo den 4 april 2021
I vintras spelade vi in fyra nya låtar på Södra Teatern i Stockholm. Den 30 april
släpps en EP på 10” vinyl och strömningstjänster. Vi valde att spela in just på
Södran för att få stå på en scen. För att göra allt så live som möjligt. För att
teatern stod tom.
Det var känslosamt, efter ett drygt års uppehåll, efter en tuff tid av total jobbtorka

för musiker och
tekniker, att ses igen allihop och göra musik, spela tillsammans. Friska, testade,
inga kramar och med avstånd och handsprit, men ändå. Fyra dagars paus från
tystnaden.
Jag tänkte då att EPn kunde blåsa lite extra liv i sommarturnén, men nu är den
återigen framflyttad ett år. Det är som det är, det gångna årets mest slitna fras.
EPn heter ”Själ och hjärta, del 1”. Låtarna heter:
1. Själ och hjärta
2. Decembernatt
3. Älvens industrier
4. Skriet
Gemensamt för låtarna är en hunger efter mer själ och hjärta. Jag tycker att det
behövs. Det är för trist nu. För lite drömmar och visioner, för mycket ordmärkande
och hälpetande. Livemusik, teater och utställningar hjälper oss att inte bara vara i
våra egna huvuden. Jag hoppas, och tror, när det öppnar upp igen och allt
svämmar över, att vi hittar tillbaka till själ och hjärta.
Under tiden skriver jag vidare på del två.
Allt gott!
Lars Winnerbäck

"Själ och hjärta, del 1" släpps den 30 april, både digitalt och som 10"
högkvalitativ gatefoldvinyl. Den fysiska skivan kan förbeställas i den officiella
merchbutiken winnerback.merchants.se för leverans på releasedagen.

Text och musik av Lars Winnerbäck.
Producerad av Jerker Odelholm och Lars Winnerbäck, januari 2021.
Lars Winnerbäck sång, gitarr
Jerker Odelholm bas
Jonna Löfgren trummor, percussion, kör
Therese Johansson sång, gitarr
Tomas Hallonsten klaviatur
Staffan Johansson gitarr
Carl Ekerstam gitarr, kör
Låtarna spelades in i Stockholm, på Södra Teaterns stora scen 25–28 januari
2021.
Frans Ebbesson inspelningstekniker
Peter Wennberg-Larsson monitortekniker
Krille Stråth produktionsansvarig på plats
Karl-Magnus Boske fotograf, omslagsdesigner
Låtarna mixades av Ronny Lahti i Denebi Sthlm Studios och mastrades av
Hoffe Stannow på Cosmos Mastering.
EPn ges ut av Lars Winnerbäck och hans management United Stage, manager
är Anders Larsson och koordinator Lisse Andersson.
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United Stage 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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