Josef & Erika presenterar en ny EP:

SHORT CUTS
Under några av de hetaste dagarna i augusti
tidigare i år gick Josef & Erika under jorden i
Montréal. I en varm och svettig källarstudio
spelades fyra nya låtar in som definitivt kom
att färgas av den fuktiga hettan. Fram föddes
en minimalistisk swamp-elektronisk rock som
nu släpps som ett bleknat sommarminne mitt i
den mörkaste vintern.
Efter tretton års arbete tillsammans, med tre
album och turnéer i såväl Sverige som internationellt bakom sig, bestämde sig Josef & Erika
för att prova en ny metod i musikskapandet.
Istället för att spendera lång tid med ett och
samma projekt ville de stanna i upp stunden,
närmre ögonblicket då musiken föds. En mer
impulsiv och direkt process med mindre tid för
tanke och med större utrymme för intuition och
improvisation. Mer som ett kort djupdyk i musik
med fokus på färre låtar åt gången. För att ytterligare tvinga fram nya perspektiv och mönster i processen är en central utgångspunkt för
duon även att samarbeta med andra musiker
och konstnärer.
Short Cuts lyfter fram Martin Öhman från
Göteborg på trummor och liveelektronik. Med
skeva, elektroniska dansbeats och fri-rock-
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trummor lämnar han stort avtryck i musiken.
Det är första gången Josef & Erika arbetar med
trummor och de nya låtarna präglas naturligt av
en tyngre och mer dynamisk röst än i bandets
tidigare mer intima uttryck.
Short Cuts är även ett samarbete med illustratören Klara Persson från Malmö som fått i
uppdrag att sätta bild till musiken. Med sina
spröda och mörka linjer i en minimalistisk värld,
där hoppfulla såväl som hotfulla stråk av färg
samsas, lämnas utrymme för eftertänksamhet
och fritt spelrum för fantasin.
Detta är en handfull sånger som begrundar
valen och utmaningarna vi ställs inför i våra liv.
Några av de ämnen som avhandlas på Short
Cuts är hur det är lämna sitt hemland för ett
annat, hur ett avgörande beslut kan födas fram
ur långsam tystnad, hur vi ständigt kämpar
med att leva upp till eller bryta ner bilden av oss
själva eller hur det är att leva med starka tjut i
öronen som inte avtar.
Short Cuts går att köpa digitalt eller i form av
ett konstverk, tryckt på ett tjockt, vackert papper som finns i en mindre upplaga med tillkommande digitalkod för musiken.

Det blir releasefest på Marie Laveau i Stockholm
den 13 december och i Göteborg i samband med
HOOBs julfest den 18 december. Välkommen.
Mer info etc: www.joseferika.com

