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Ulf Lundell släpper nytt studioinspelat
album ”Trunk” den 20 november.
Det har gått ganska precis ett år sedan det guldsäljande dubbelalbumet ”Rent
förbannat” släpptes och nu överraskar Lundell med ännu ett nytt
studioinspelat album döpt till ”Trunk”. Albumet släpps den 20 november.
Inspelningarna av ”Trunk” påbörjades i våras och under en kort tid fanns en
tanke på en singel, alternativt EP till sommaren, men fler låtar tillkom
och nya idéer föddes. Uppmärksamma Lundell-fans kan konstatera att några
av låtarna som ”När vi var kungar”, ”63 i november” och ”Vi är inte arbetslösa”
fanns med under årets sommarturné.
”Trunk” är fylld med sånger som innehåller både nostalgiska tillbakablickar
och nutida samtidsblickar, stämningar av melankoli, sorg, glädje, ilska och
fest.
En platta präglad av spontanitet, nyfikenhet och spelglädje tillsammans med
ett band som följt Lundell under flera år, nämligen: Jan Bark, Jens Frithiof,
Marcus Olsson, Andreas Dahlbäck och Surjo Benigh. Bland gästmusikerna hör
vi också Thomas Hallonsten och Pelle Ossler.
Det är Lundell här och nu 2013, ett stopp på vägen, trunken är packad och en
fortsatt spännande resa tar sin början.
Låtlista:
1. Vi är inte arbetslösa
2. När vi var kungar
3. Det går som smort
4. Som en fyr i natten
5. Poker i Karibien

6. L-bows & Kash
7. 63 i november
8. Gå på tvärs
9. Fritt fall
10. Kom hem igen
11. El perro
12. Jag vill ha fest
”Trunk” släpps 20 november.
Lyssna på förra albumet "Rent förbannat":
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