
Niklas Lind öppnar för Petter på Stålboms
Artisten och multiinstrumentalisten Niklas Lind skriver både text och musik med doft av tidlöshet och romantik inspirerat av
Olle Adolphson. Den 3 juni släpptes den nya EPn ”Sommar”. Här finns bland annat en tolkning av Seinabo Seys monsterhit
”Younger”.  Nu följs ”Sommar” upp av en sommarturné och den 11 juli öppnar han för Petter på Stålboms Konditori.

Niklas berättar om vad Falkenberg har att se fram emot:
”Det ska bli väldigt kul att komma tillbaks till Stålboms. Både i egen kraft
och som musiker med Petter. Man kan förvänta sig två helt skilda gig men
med en gemensam nämnare i ordens betydelse för musiken.”

Första gången publiken såg Niklas Lind i form av soloartist var när han
under Grammis 2014 framförde sin låt ”Singel” på scen tillsammans med
Seinabo Sey. Dock är Niklas ingen duvunge. Han har i flera årtionden varit
musiker bakom artister som Kent, Robyn och Petter. Listan kan göras lång. 
Sedan framförandet på Grammis har Niklas hunnit släppa flera EPs
baserade på årstider. Tidigare släppen ”Höst” och ”Vinter” följs nu av EPn
”Sommar” som släpptes den 3 juni. EPn innehåller bland annat låten ”Äldre”
som är en tolkning av Seinabo Seys monsterhit ”Younger” och med den har
det även släppts en video. 

Se musikvideon för ”Äldre”:
https://www.youtube.com/watch?v=1kqDQ7qHjiM

Sommarens turnédatum
2015-06-24                       Skottvångs Grufva m. David Schütrick, Mariefred
2015-07-03                       Villa Talliden, Rönninge
2015-07-10                       Västerviks Visfestival, Västervik
2015-07-11                       Stålboms Konditori m. Petter, Falkenberg
2015-07-12                       Café De Luxe, Växjö
2015-07-15                       Hamra Krog, Gotland
2015-08-13                       Stockholm Kulturfestival, Stockholm

Mer information och intervjuer
Niklas ställer gärna upp på intervjuer.
För mer information och intervjuförfrågningar kontakta:

Vincent Bell
Tel: 08-660 86 17
vincent@mtaprod.se

Eller

Jennifer Åström
Tel: 072-914 70 60
jennifer.astrom@mtaprod.se

För att läsa mer om Niklas Lind se www.mtaprod.se och klicka på ”Artister” eller besök www.niklaslind.se


