
G2 - ny video, ny skiva och releasefest på tisdag
Hyllade bluegrassbandet G2 har smygpremiär för sitt nya album ”Mind Over Matter” den 9 september på O-Baren i Stockholm. Till
premiären flyger man in amerikanska producenten Erick Jaskowiak från Nashville. G2 spelade under våren in skivan med Jaskowiak i hans
studio i countrymusikens hemstad. Officiell release för albumet blir den 9 oktober men redan nu kan man lyssna på första singeln ”We Were
Kings” och kika på videon regisserad av Ulf Hansson.

Country musiken har i o m tv-program som Jills veranda och Doug Seegers
framgångar blivit högintressant för svenskar. Och G2 gör country music som få
andra gör. I alla fall i Sverige. Eller rättare sagt i Europa. Deras unika sound består
av en mix av pop och amerikansk rootsmusik - ett recept som ligger till grund för
deras framgångar, inte minst i USA där de på bara några få år blivit synonyma med
Europeisk bluegrass i världsklass. Där har de bl.a spelat på den prestigefyllda
IBMA Awards show på Ryman Auditorium i Nashville - som enda icke-amerikanska
band genom tiderna!

G2 har studerat regelboken, kan den utan och innan och har sedan lagt undan den
och bestämt sig för att göra bluegrass på sitt sätt. Här och nu. Nya plattan ”Mind
Over Matter” är ett strålande exempel på att de lyckats men sin föresats. Elegant,
välspelad och i högsta grad relevant musik 2014. G2 hanterar den traditionella
formen av bluegrass men styrkan ligger i ett nyskapande där de hoppar mellan
genrer och blandar in element på ett sätt som får G2 att låta som bara G2 gör.

”Mind Over Matter” är inspelad och producerad i Nashville av Erick Jaskowiak, som tidigare jobbat med artister som Alison Krauss, T-Bone
Burnett, Della Mae, Alison Brown, Trisha Yearwood och många fler. Han har nominerats för sex Grammys och faktiskt vunnit tre
Spellemannspris (Norges motsvarighet till Grammis).

I samband med Jaskowiaks Sverige-besök finns möjlighet för media att träffa både honom och bandet. G2 vill gärna bjuda in alla som önskar
till deras release-fest. Maila OSA@G2band.com

Officiell release för albumet blir den 9 oktober men redan nu kan man lyssna på första singeln ”We Were Kings” och kika på videon regisserad
av Ulf Hansson. https://www.youtube.com/watch?v=7FZPxx2qY2s
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