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Roxette + sommar + ny singel = Some
Other Summer
I början av juni återerövrade Roxette topplistor och radiovågor över hela
världen med sitt tionde album ”Good Karma” och förstasingeln ”It Just
Happens”. Nu är det dags för nya singeln ”Some Other Summer” att ta över
stafettpinnen.
Den svenska superduon har skämt bort sina globala ”Roxer”-fans och
miljontals radiolyssnare med förföriska och efterhängsna popmelodier ända
sedan debuten med sommarsingeln ”Neverending Love” för ganska exakt 30
år sedan – och ”Some Other Summer” lär inte göra någon besviken.
En lyssning och du har refrängen surrande i huvudet medan bilder av ljumma
kvällar, varma stränder och lata dagar svischar förbi. En klassisk
sommarsingel, helt enkelt.
Men för Per Gessle är låten allt annat än ett resultat av klassiskt låtskrivande.
Med ”Some Other Summer” fick han istället tänka om och tänka nytt.
- Jag är skolad i 60-talspopen där en låt har olika beståndsdelar som vers,
brygga och refräng - och där även ackorden skiljer sig åt i de olika delarna.
Men idag är det vanligt att man använder samma ackord genom hela låten
och istället bara varierar melodin.
- Så för mig blev det en kul utmaning att se om jag kunde skriva en låt med
samma fyra ackord om och om igen, utan att det blir tjatigt. Och resultatet
blev ”Some Other Summer”, som dessutom satte tonen för hela albumet
eftersom det var första låten vi spelade in. Ganska hyfsat för en nybörjare, ler
Per Gessle.

”Some Other Summer” släpps också i fyra antal remixversioner av Alexander
Brown, Patrick Jordan, Didrick & TRXD
Albumet ”Good Karma” har sedan releasen den 3 juni legat Topp 10-placerat i
åtta länder
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