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Klicken släpper debutsingeln ”Hippie”
Klicken består av de två bästa vännerna Arvid och John
Vincent. Tillsammans har de skapat musik under namnet Klicken i flera år och
nu är det äntligen dags för debuten. Första singeln ”Hippie” är en glad hitlåt
om känslorna till en speciell tjej.

Namnet Klicken bygger på tanken att alla kan vara en del av gruppen oavsett
om man är manager, gitarrist eller ett fan. Klicken ska vara för alla. Både
Arvid och John Vincent är starkt motiverade till att visa styrkan i gemenskap,
att allt blir roligare när man gör något tillsammans än att göra det själv.
”Även fast det här är vår debut har Klicken som koncept funnits under ganska l
ång tid. Jag och JV träffades redan när vi gick på Kulturama och har väl sen dess
tänkt att vi ska göra något tillsammans. Klicken är en familj, vi sitter bara i
studion med våra vänner och gör musik som vi tror kommer göra människor
glada” – säger Arvid
”Hippie” är den första singeln från Klicken. En glad och upptempo låt om en
tjej som sticker ut i en annars grå vardag. Soundet för tankarna till andra
hitmakare på svenska, och mer i samma stil kommer framöver.
”Hippie är vår debut och jag tycker den på ett fint sätt visar upp vilken typ av
musik vi vill skapa. Glada hits som många kan sjunga med i. Vi sitter ofta nere på
Rex Studion i Stockholm och jobbar där man kan springa på personer som Danny
Saucedo och Sabina Ddumba. Där är även artisten SAMI och producenterna KJ &
K-One är signade, deras öron och råd har varit en stor del i vårt arbete. Enligt oss
är de alla en del av Klicken.” – säger John Vincent

Klicken har redan innan sitt första släpp gjort livedebut då man gästat SAMI
på Kungsträdgårdens stora scen i samband med We Are Stockholm. Duon är
signade till Rex Music/Warner Music Sweden och ”Hippie” släpps på alla
plattformar den 4/10.

Warner Music International, a leading company in national and international
repertoire operates through numerous international affiliates and licensees in
more than 50 countries. With its broad roster of new stars and legendary
artists, Warner Music Group is home to a collection of the best-known record
labels in the music industry including Asylum, Atlantic, Bad Boy, Cordless,
East West, Elektra, Lava, Maverick, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Rhino,
Roadrunner, Rykodisc, Sire, Warner Bros. and Word. Warner Music Group also
includes Warner/Chappell Music, one of the world's leading music publishers.
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