Anna Stadling laddar inför sommarens spelningar med att släppa en video till
radiohiten ”Drömmarna” från det senaste Andreas Mattsson-producerade
albumet ”Efter stormen”!
”Drömmarna” har berört väldigt många och intresset ser inte ut att avta. Nu har fotografen
Riccardo Palombo gjort en video till låten.
Anna Stadling berättar: Jag ville göra något mer kring ”Drömmarna”. I de allra flesta fall
släpper man en video i samband med singelreleasen. Jag valde att vänta med det. Men nu
har Riccardo Palombo fått tolka låten på sitt sätt efter att vi pratat ihop oss om livet och om
vad drömmar kan innebära. "Drömmarna" ser ut att ha gått rakt in i lyssnaren med en text
som nästan alla kan känna igen sig i och videon blev fantastiskt fin. Som kompositör och
artist kan ibland en låt blekna lite när man kört den live ett antal gånger men när jag fick se
Riccardos video blev jag så oerhört tagen. Här finns dansen, skratten, lyckan, blickarna,
frihetskänslan, bilarna, festen, kyssen - när livet är enkelt och ungt. Men också kontrasterna
med funderingarna, den ensamma vägen, det liv som pågår och det vemodiga i att tiden
går. Det finns stunder i livet när man inser hur skört det är att leva. Hur sköra våra drömmar
också är. Att allt inte bara är lycka och en solig sommardag. Men det hoppfulla och trösterika
med livet är att man ibland kan hitta nya vägar, nya tankar och nya drömmar!
Det känns väldigt fint att ”Drömmarna”, som fortfarande spelas i radion (och som vi levt med
hela året), nu fått ett eget visuellt grepp!
Och jag ser fram emot att i sommar spela på festivaler och i år även på ställen där jag aldrig
tidigare uppträtt!
Titta nu på videon: https://www.youtube.com/watch?v=XcdJhuEy664&feature=youtu.be
Kolla in när Anna kommer till din stad. Här är turnéschemat (och fler
datum tillkommer): https://www.facebook.com/annastadling/app/730816663688962/
Pressbilder: https://wetransfer.com/downloads/9279ab80b73f027c5819823b5ffe1ef6201805140
80342/d009e668313cb20b59cf49063e4b755e20180514080342/d579a3

För mer information kontakta Hilda Sandgren på MTA: hilda@mtaprod.se eller undertecknad!
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