
Artisten och låtskrivaren Elias Ringquist
ger ut ny singel med temat psykisk
ohälsa - ”Look Up”
Låten ges ut på Spotify i morgon den 3 september, är “soundtrack music” och handlar
om psykisk ohälsa, uppmanar oss till att se ljusare på motgångar och utmaningar samt
om att manifestera våra drömmar och mål.

– Låten ”Look Up” skrevs när jag var väldigt nedstämd och hade det jäkligt tufft och handlar
om att ”lyfta blicken”. Vilka motgångar, utmaningar och sorger du än genomgår så är min
övertygelse att saker och ting får ny kraft när du väljer att se framåt och uppåt. Var kreativ och
ge hellre än att låta bli, säger Elias Ringquist.

–  Relationen till min far som har en bipolär sjukdom har varit en stor anledning till att låten
skrevs. Att ha en förälder som alla gånger inte kan ta hand om sig själv är en stor sorg i livet
som påverkat mig mycket, både som barn och nu som vuxen, säger Elias Ringquist.

Ett av målen med låten är att etablera hashtaggen #lookup hos så många som möjligt som
behöver en knuff i rätt riktning framåt. Ett annat är att få spridning genom organisationer och
koncept som jobbar med psykisk ohälsa i efterdyningarna av pandemin.

Som artist har Elias utvecklat något som han kallar ”soundtrack music” - en blandning av pop
och R&B med filmiskt anslag där målet är att på sikt placera sin musik i serier, filmer och
reklam. Musiken är kommersiellt uppbyggd efter klassisk poplåt modell. 

Elias har en historia som skiljer sig från många andra artister och kopplingen till sin
filmbakgrund genomsyrar mycket av det han skapar. Musiken har en tydlig influens av New
York och storstad som hörs både i musiken och texterna.

– Det ska kännas stort, urbant och mäktigt och för mig är låtens ID och ljudbild det jag kallar
för soundtrack music - musik som är byggd med inspiration för visuell media. Vill man vara
mer konkret så är det en något lugnare R&B och poplåt där arrangemanget innehåller trummor,
bas, piano, syntar, pads och stråkar, säger Elias Ringquist.

Elias inledde sin karriär som barnskådespelare och har medverkat i flera kända svenska filmer
och stora produktioner - bland annat den Cannes-belönade filmen och tv-serien ”Den Goda
Viljan” som sågs och visades världen över. Elias har även medverkat i TV4s Idol där han tog sig
ända till final. Utöver musiken är Elias en väl anlitad röst och är närmast aktuell som den
engelska rösten i Sveriges mest köpta app - Ta Körkort.

Elias har en gedigen Spotify-Katalog på 117 låtar - både som soloartist och som producent,
låtskrivare, sångare och musiker tillsammans med andra artister. ”Look Up” är låt nummer 232 i
hans STIM-katalog."Look Up" finns upplagd på Sveriges Radios musikportal. Kommersiell
radio kan hämta filen som WAV eller MP3 på länken nedan.
 



Presskontakt
Marcus Årskog
070-758 57 78
marcus@yearwoodpr.com


