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Mattias Olofsson har över 15 år i
musikbranschen som låtskrivare och
skådespelare - Idag debuterar han med
soloalbumet ”I-landsproblem”!
Mattias Olofssons soloalbum innehåller 10 starka låtar på svenska inspelat i
både Skåne och Stockholm under 2019 och är producerat tillsammans med
Joakim Rudolf. Mattias har hämtat sin inspiration från sitt 70-90 tal med
texter som berör till starka melodier och med en karakteristik skånsk röst!
Lyssna (Spotify): Klicka här…

Download Radiosingel ”Stormen” (MP3/WAV) via Klicka här…

- Äntligen släpper jag mitt soloprojekt som varit en dröm länge och något jag
jobbat med under flera år. Texterna är ett hopkok av personliga upplevelser,
betraktelser och jag har velat återskapa det klassiska svenska 90-talssoundet, där
allt spelades in med liveinstrument och var ett gediget hantverk. Ända sedan jag
började stå på scen i min hemby Bjärnum i Norra Skåne som 10 åring har jag
velat gör något eget. Efter ha sjungit andras låtar och skrivit låtar åt andra är det
kul att äntligen få göra sitt eget från ax till limpa.
Med mig har jag min medproducent och bollplank Joakim Rudolf. Vi har
samarbetat med musiker som spelat med stora delar av svenska musikeliten.
Thomas Lindberg (Backstreet boys, Celine Dion mfl) Efraim Törnfeldt (Måns
Zelmerlöw, Danny Saucedo mfl) Kalle Persson (Danny, Daniel Adams Ray) Jonas
Lidberg (Jill Johnson, Sanna Nielsen) Niclas Brandt (Hasse Andersson, Lotta
Engberg mfl.), säger Mattias Olofsson
Etablerad låtskrivare för både svenska och utländska artister2015 fick han en
platinaskiva för Margarets ”Add the blonde”. Han har vunnit en guldklav för
Årets Låt 2017 med ”Jag e stark” till grammisvinnande dansbandet Sannex
och gjort låtar till Asiatiska pojkband m.m.
Mattias Olofsson är uppväxt i byn Bjärnum i Norra Skåne. Redan som liten
närde han en dröm att stå på scen. Han bodde ett tag i Malmö men flyttade
sedan till Stockholm och har varit i musikbranschen i över 15 år. Han slog sig
fram tidigt som frilansande sångare och skådespelare och har jobbat på
många scener runt om i hela landet tillsammans med flertalet folkkära
artister i musik och teatervärlden.
Albumrelease ”I-landsproblem” den 31 maj 2019.
Medverkar i ”Torsjö Live Festival 2019” den 29 juni se: www.torsjolive.com
Läs mer via: www.mattiasolofsson.nu
Socialmedia:

Facebook.com/mattiasolofssonofficial
Instagram.com/mattiasolofssonofficial
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