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Roxette tillbaka med ny superballad
imorgon: "It Just Happens"
Den 8 april 1989 gick Roxette upp på den amerikanska Billboardlistans
förstaplats med singeln ”The Look” och i samma ögonblick vändes världen
upp och ner för två svenska artister och miljontals fans.
Oändligt mycket har skrivits om på vilka osannolika vägar låten letade sig
upp till förstaplatsen och gav Marie Fredriksson och Per Gessle deras
välförtjänta och efterlängtade världsgenombrott med mängder av hits som
”Listen To Your Heart”, ”It Must Have Been Love” och ”Joyride”.

Så låt oss nöja oss med konstaterandet att ibland bara händer det.
Och 30 år senare händer det igen. Roxette är tillbaka med nya singeln ”It Just
Happens” som släpps imorgon 8 april, en mäktig och efterhängsen ballad som
banar vägen för bandets tionde album ”Good Karma”.
”It Just Happens” fångar upp delar av det stora och klassiska Roxettesoundet i
en uppdaterad och melodistark ballad där Marie Fredriksson och Per Gessle
effektivt och känsligt avlöser varandra som huvudsångare.
- Vi ville blanda det klassiska Roxettesoundet med en modern och lite
oförutsägbar produktion för att skapa en intressant ljudbild där man både
känner igen oss och upplever något nytt, säger Per Gessle.
- ”It Just Happens” var en av de första låtarna som skrevs till albumet och
blev snabbt något av en nyckelsång för hela albumet. Därför kändes det
ganska självklart att den skulle bli förstasingel.
”It just happens/You don’t know what’s going on/If it’s new or if it’s been there
since long”.
Textraderna innan refrängen skulle lika gärna kunna handla om Roxettes
osannolika 30 år som ett av världens mest älskade och fortfarande aktiva
popband. Fortfarande turnerande inför tiotusentals fans kväll efter kväll. Och
fortfarande kapabla att leverera ovanligt efterhängsna popmelodier.
Den 3 juni kommer albumet ”Good Karma”. Men sommaren börjar redan nu.
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