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Den 2:a juni presenterar Hoob Records stolt en tills nu
väl bevarad musikhemlighet. Då landar nämligen Our
Parks debutalbum If Not For You i diskarna.
För fem år sedan började tre av Göteborgs flitigaste och mest eftersökta musiker, Fabian Kallerdahl (MUSICMUSICMUSIC),
Victor Furbacken (Franska Trion) och Chris Montgomery (Lina
Nyberg, Magnus Lindgren m.fl.) jamma och spela tillsammans i det
fördolda och göra små gigs på allt ifrån surffester till kvarterssyltor. I springorna mellan skivor, turnéer och succéer med sina andra
band höll Our Park fast vid sina små jamritualer så ofta de kunde
och snart började ett sound växa fram. En mix av öppen, svängig och
tidlös jazz, 70-talsrock, groove och bubblig high-life. När trummisen
Chris Montgomery började skriva musik för bandet blev det dags att ta nästa steg och skivplanerna var ett
faktum.
Med hjälp av Mattias Nyberg och Kalle Gustafsson i Svenska Grammofonstudion hittade Our Park den
perfekta miljön att blomma ut ordentligt i. Under två korta vinterdagar ramlade de in i ett exploderande
flow och spelade in material som skulle räcka till minst tre skivor. Efter visst dividerande kokades det hela
ner till 13 låtar. 9 Montgomery-original och ett av Fabian Kallerdahl fick sällskap av två Bob Dylan-låtar
och en Weather Report-hit.
Granne med replokalen sitter den gudabenådade serietecknaren och journalisten Anders Annikas. Han
fick uppdraget att rita omslaget. Det blev en parafras på Jethro Tulls skivomslag till plattan “Stand Up” från
1969, fast med Our Park som motiv. Även om Our Parks musik på de flesta fronter är ganska väsensskild
Jethro Tulls är det något som känns väldigt på pricken med bilden. Det var magkänslan som avgjorde valet
av både Anders och motivet. Det är ett mycket gott tecken i Our Parks värld.
Debuten firas med fyra releasekonserter i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Exklusiva spelningar
i utvalda och perfekta Our Park-miljöer med lite försommar-extravaganza som krydda på moset. I Karlstad
kan man till exempel få sin egen Our Park-toast i baren.

LIVE:

31 maj: Strand, Stockholm
1 juni: House of Win-Win, Göteborg
2 juni: Hotel Savoy, Karlstad
7 juni: Southern Kitchen, Malmö
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