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PRESSMEDDELANDE: NY EP AV MAGNUS ZACKARIASSON
Versioner av en tanke är en ny EP från Magnus Zackariason som släpps den 15/1 på 2066
Publishing. Medverkar gör bland andra Andreas Söderström, Nina Kinert, Thobias
Gabrielson och Kalle Jacobson. Omslag av Lotta Kühlhorn.
Magnus:
“Versioner av en tanke handlar om ett år som kan summeras till fem nätter. Mera specifikt
skildras den typ av tankar som kan se genom väggar och golv, och går runt i ens hus om nätterna,
för att kryssa med rött där något behöver åtgärdas.
Musiken fungerar förhoppningsvis som nattmusik, oavsett när man lyssnar på den, inte minst
tack vare Kalle Jacobsons ofattbart öppna arrangemang, som liksom vrider fram färgerna ur
mörkret, i vilka övriga medverkande vävt in sina idéer: Andreas Söderström (gitarr, blås och
stråkmaskin), Nina Kinert (kör), Thobias Gabrielson (bas), Linus Larsson (mix) och Hoffe
Stannow (mastring).
Till en början var processen ganska enkel, fram till första utkastet på texter, melodier,
inspelningar och mixar. Därefter har det mesta plockats isär, analyserats och jobbats om, igen och
igen, under några års tid. Lyckligtvis är den senaste versionen den sannaste hittills.”
Magnus Zackariasson har tidigare släppt diktsamlingen Trots allt det andra vi leker i vinden och
EPn Vinden böjer björkarna. Han har skrivit reportage för ETC och FiB/Kulturfront och arbetar till
vardags med strategi och affärsutveckling i näringslivet. I övrigt lever han ett lugnt liv med fru och
tre barn i en välmående förort till en av världens rikaste städer.
2066 är ett förlag som ger poesi, fotografi och essäer. Det bildades 2016 och kommer att finnas i
femtio år. Pressbilder finns på www.2066.se/pressbilder.
För övrig information eller intervjuer kontakta gärna Fridah Jönsson, Rim & Reson Media, på
rimochreson@gmail.com eller 070682 56 07.

2066 | info@2066 | www.2066.se | www.facebook.se/2066publishing

https://docs.google.com/document/d/1KX7OHuOg_5SkSdoINMc36TlTG_4enH_a_eOpIR2ZNPE/edit

1/1

