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John Lundvik släpper EPn "My Turn" 10
maj
Med en solklar seger i Melodifestivalen 2019 vann John Lundvik samtidigt
hela svenska folkets hjärtan. Hans låt ”Too Late For Love” har sedan dess
toppat alla listor i landet. På endast EN dag nådde låten hela 700 000
streams på Spotify och den har idag passerat 13,5 miljoner streams. Nu är det
dags för John Lundvik att ta steget fullt ut och släppa EPn ”My Turn” den 10
maj.
Artisten, sångaren och låtskrivaren John Lundvik är allt annat än en
nykomling i musikbranschen och han har synts i en rad olika sammanhang de
senaste åren när han samarbetat med både svenska och internationella
artister. Hans samarbete med den välkända låtskrivaren Jörgen Elofsson ledde
till att de fick uppdraget av prins Daniel att skriva bröllopsgåvan till det
uppmärksammade kungliga bröllopet; låten "When you tell the world you´re
mine”.
John har genom åren skrivit låtar till många artister. Han har också skrivit
musik till amerikanska succé-TV-serien "Empire" och filmer såsom ”Snabba
Cash”. I egenskap av artist är John Lundvik med sin totala scennärvaro och
musikalitet en unik entertainer som slog igenom stort i Melodifestivalen
2018 när han med sin egenskrivna låt "My Turn" sjöng sig rakt in i folkets
hjärtan och slutade med en Topp3-placering i finalomgången på Friends
Arena.
John Lundvik har en gedigen historia inom Melodifestivalen både på och
bakom scenen. 2014 gick han direkt till final som ensam upphovsman till
låten "Natural" framförd av Anton Ewald. 2018 tävlade John som artist för
första gången på Melodifestival-scenen med låten ”My Turn” (placering 3:a)
och i år blev han en solklar vinnare med låten "Too Late For Love" när han

fick högsta poäng av samtliga i den internationella juryn och vann även
högsta poäng av folkets röster.
Den 16 maj tar John Lundvik sikte på vinnarpokalen när han representerar
Sverige i semifinalen med sin låt. Det finns en chans att John Lundvik
kommer att tävla mot sig själv som låtskrivare i finalen. Han har nämligen
tillsammans med Jonas Thander, Anna-Klara Folin och Laurell Barker skrivit
låten ”Bigger Than Us” framförd av Michael Rice som vann Storbritanniens
upplaga av tävlingen i år (BBC Eurovision You Decide).
Vi peppar redan nu inför EP-releasen med att släppa fyra olika remixer av
"Too Late For Love" fredag den 26 april. Dessa är bl.a. producerade av
svenska DJ-stjärnan Albin Myers, Tyska Thomas Gold, producentteamet
Pelago samt DJ-duon Alexie Divello och Peet Synthax.
Följ John Lundvik på hans sociala medier:
FacebookInstagram
För mer info och kontakt med John Lundvik, hör av dig till oss:
Helene Wigren
helene.wigren@prbeyond.se
Anna von Friedrichs Grängsjö
anna.vfg@prbeyond.se
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