
	

	
	

 
PRESSINBJUDAN    Göteborg 2017-03-07 
Att: Nyhetschefen / kuturred 
 
Pressinbjudan 
Välkommen till albumrelease för Roy on the Hill av 
Billy Jones på Sockerbruketarena 
 
40 år efter sin första LP Drinkin’ at the Bar släpper den brittiska rockmusikern Billy Jones nu 
äntligen sitt elfte album Roy on the Hill. Albumet, som består av tolv egenskrivna låtar med 
influenser från folkmusik, rockabilly, country och blues, har spelats in i Nobel Studios i Göteborg 
och ges ut av det nystartade svenska skivbolaget Nobel Records.  
 
Fredagen 10 mars hålls en releasefest för albumet med livespelning av Billy Jones och hans band 
Slàinte på Sockerbruketarena, Göteborg.   
 
Albumet Roy on the Hill består av tolv låtar om kärlek, livet och all dess ofrånkomlighet. Musiken är en 
blandning av alla de musikstilar Billy Jones inspirerats av genom åren: irländsk, skotsk och amerikansk 
folkmusik, rockabilly, country och blues.  
 
Med irländska rötter växte Billy Jones upp i 
industri- och gruvarbetsstaden Bathgate i 
Skottland och under det tidiga 60-talet började 
han som 15-åring spela rock och pop. Genom 
åren har han gått från oskyldig folkmusik, via 
ambitiös rock och blues i olika 
bandkonstellationer, till att utforska sina 
keltiska rötter och amerikansk country. Efter 
många års turnerande och tusentals spelningar i 
Europa och USA bor och arbetar han sedan 
några år tillbaka Göteborg, men spelar även 
regelbundet på till exempel Edinburgh Festival.  
 
På albumet liksom under releasefesten spelar 
Billy Jones med sitt band Slàinte som består av 
musikerna: Jonas Liljeström (fiol), Tony Tuddenham (trummor och mandolin), David Odlöw (lap steel och 
durspel), Simon Ericson (banjo), Pelle Bolander (elfiol och vissling), Teddy Kaiser (elgitarr), Dan 
Johansson (bas och gitarr), Emily Brown (stämsång), Jessica Ericsson (körsång) och Billy Jones själv 
(gitarr, ledsång och stämsång). 
 
Vad:  Releasefest för Billy Jones album Roy on the Hill från nystartade skivbolaget Nobel 

Records. 
Plats:  Sockerbruketarena, Göteborg 
Tid:  fredag den 10 mars klockan 19:00, liveframträdande klockan 20:30 
Anmälan:  info@concerto.se 
 
Lyssna på albumet Roy on the Hill här: https://open.spotify.com/album/1cKKZBARaeNRSJvxVELxIg  
 
För information kontakta: 
Nikolas Gialtrinos, skivbolagsansvarig Nobel Records tfn: +(46)70 910 81 81 
Vangelis Kollias, pressansvarig Nobel Records tfn: +(46)76 579 27 16 
Bilder för fri publicering kontakta Rebecca Sinnerstedt tfn: 070-575 09 55, e-post: 
rebecca.sinnerstedt@perspective.se   
www.nobelrecords.se  
 

Billy Jones. Foto: Vangelis Kollias 


