
                         

ÄKTA  KÄRLEK , FÖRÄNDRING OCH MARMOR* 

Dessa tre är multiinstrumentalisten David Andréas inspirationskällor när han efter det hyllade albumet  

Honesty (2009) nu kommer ut med vad han kallar sin andra debut. Och precis som den metamorfa 

bergarten marmor har David, likt en Michelangeloskulptur under lång tid utsatt sig för högt tryck och hisnande 

temperaturer för att slutligen genom fulländad renässans uppnå den raffinerade, melerade form som det nya 

albumet med sina noga utvalda, sprudlande spår nu ståtar med.

LÅTARNA  – som är inspelade med noga utvalda musiker i ett antal olika studios och med fyra olika 

producenter under fyra år – beskriver David som nakna och utelämnade, men också hoppfulla. 

Ett popsvärmeri och en utvecklingsroman i musikform med kryddiga influenser från gamla husgudar som Bruce  

Springsteen, Popsicle, Phoenix, Midlake och Arthur Russel, här uppgraderade till en ljus, modern ljudbild och 

med texter tillagade av några kamferdroppar kärleksklagan och en dos salt samhällskritik. Emotionellt tar 

de avstamp i den urbana storstadens ängslighet för att sedan fly vardagens förstelnade värld och leta sig in 

i dina drömmar. Här står det förändring på dynamiten som spränger förstelnade ideal och ger utrymme för 

nystart och själslig utveckling. Välkommen på ett besök i Davids parallella universum. Fantasier, nära döden-

upplevelser – och äkta kärlek. 

PRODUKT IONEN
Sedan 2009 har den före detta göteborgaren David Andréas jobbat på nya låtar tillsammans med produ-

centen Nille Pernhed (Bob Hund, Kent, Broder Daniel) och Simon Ljungman (Håkan Hellström, Selest). 

Skivan är mixat av Nille Pernhed,  Anders Hvenare (Britney Spears, Miike Snow, Tove Styrke m.fl) och 

Linus Larsson (Ane Brun, Moneybrother, Ed Hartcourt m.fl).

På plattan, som är inspelad i Svenska Sjömankyrkan, Södra Teaterns Stora Scen, Studio INGRID och i  

Studio Las Palmas medverkar Per Eklund (Anna Tärnheim, Lykke Li, El Perro Del Mar m.fl) Josef Kallerdahl

(MusicMusicMusic, Josef & Erika m.fl) Simon Ljungman (Håkan Hellström, Selest) Jens Back (Hovet) 

Anna och Maria Von Hausswolff, Erika Angell. Dessutom medverkar 20 elever från Raketens Kulturskola.

SAGT  OM T ID IGARE  LÅTAR

Våren 2008 släpptes singeln “Yes/No” och Albumet “Honesty” kom ut 2009: 

“...mjukt sprittande glädjepop, fantastiskt passande för ljusa vårkvällar” / Groove

”Medryckande, sprittande pop kännetecknar denna debut... Håll ögonen  

 på David, jag tror det finns mer att hämta här” Anders Carling / Trots Allt

”hjärta och talang jobbar så bra tillsammans“ Johan Lindqvist / GP
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* Marmor är en metamorf bergart 

som bildas genom att kalksten 

utsätts för höga tryck och tem-

peraturer under lång tid vilket 

medför att den ursprungliga

bergartens kemiska samman-

sättning och kristallstruktur 

ändras. Ren marmor är vit, men 

föroreningar av olika slag är vanliga 

och ger då bergarten olika färger.

Omslaget är en homage till 

Michelangelos staty “David” 

1501-1504. (Nästan) allt är 

äkta...Låt oss säga att vi hållt 

oss till de antika idealen. 

Efter att avslutad skivinspel-

ning och mix bosatte sig David i 

New York för att skriva ny musik. 

David släpper “fria” låtar och 

exprimentella “ljud” under David 

Andreas JR på sin hemsida.
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SEX SNABBA MED DAVID ANDREÁS
Hur vill du beskriva din nya platta, finns det en röd tråd?
  – Skulpterad energisk pop och ett själsligt sökande! En röd kritisk granskning av mitt 
förhållande till omvärlden, förväntningar och förändringar - nödvändiga, motvilliga, egna 
och andras. Om att hitta mod att våga ta sig igenom livets mörka passager, utvecklas och 
växa. Om den nödvändiga eller frivilliga förändringen. Hur det känns att bryta sig loss från 
förväntningar såväl i kärleken som inom familjen och politiken – andras och egna krav – 
våga söka inåt, bortom konsumtionssamm-hällets snabba fix, och därigenom finna sig själv. 
Vi behöver liksom inte vara “Stuck in the (city) blues”. Vi kan gå vår egen väg när vi väl 
kommer till insikt kring vad vi verkligen behöver. (“True Love?”)

Du lämnar gladpopen för att istället tassa in på mörkare marker?
  – Inte nödvändigtvis, melankoliskt kanske men med sprittande, hoppfulla, positiva energier. 
Förändring sker ofta via dimmiga och ovissa passager men det finns ljus på andra sidan. 

Och vad handlar texterna om?
   –  Det vill jag lämna öppet till åhöraren men förutom egna erfarenheter har Hermann 
Hesses “Siddartha” samt Alain W. Watts “The Art of Zen” varit två inspirationskällor. 
Albumtiteln är tänkt som en öppen fråga kring vad verklig kärlek innebär. Trots att jag på 
sätt och vis försöker komma ifrån det typiska kärleksältandet, har jag än en gång djupdykt i 
och analyserat mina egna erfarenheter och ideér kring kärlek. Jag har läst en del om kärlek 
utifrån såväl ett biologiskt som andligt och romantiskt perspektiv vilket vänt upp och ner på 
en del ideér. Jag vill väva in existentiella och filosofiska perspektiv – jag läser idé- och lär-
domshistoria just nu,  Musiken blir en platå, ett utrymme för dessa reflektioner och tankar. 

Vilka visioner har du haft med nya plattan och varför kommer den just nu?
   – Visionärt vill jag skapa hoppfulla energier i den oro kring framtiden som finns idag, 
sprida lite ljus i tillvaron. Jag tog tjänstledigt från mitt jobb som Art Director på Södra 
Teatern för att fokusera på plattan, frilansa samt flytta till New York för att skriva ny musik. 
Jag känner att jag hade konkretiserat min musik mer när det gäller vad jag vill säga med 
den här plattan, både textmässigt och musikaliskt. Det var helt enkelt dags. 

Har du tänkt platta eller hitsinglar när du har jobbat?
   – Jag är uppvuxen med klassikeralbum och blandband så jag tänker på helheten, 
dramaturgin, och hur man lägger upp en låtrodning. Albumformatet är inte dött än. 
Plattan är dessutom full av hitsinglar! 

Förutom musiken står du även för och på omslaget där 
du modigt poserar som Michelangelos staty “David”. 
Hur kommer det sig?
   –  Jag fick en galen idé som jag drog till sin spets. Veckor av 
hårdträning som slutade i hjärthinneinflamation kändes väl sådär 
men det var det värt. Jag ville försöka symbolisera riktig kärlek 
somnågot naket, stolt, blottat, vackert och starkt. Sen känner 
jag inte så sällan igen mig i berättelsen om David och Goliat, 
en triggande saga... 

/ Berättat till och sammanställt av Ylva Lagercrantz Spindler


