AGGE - No Pressure
ute 18 september!
Vi är stolta och glada att presentera
No Pressure - AGGE, alias
Anders Augustssons, debut på HOOB
Records. I butik och på alla plattformar den
18 september.
Under en terapisession våren 2015 insåg
Anders att han förmodligen hade vad som
krävdes för att göra en platta som soloartist.
Då avslutade han ett långvarigt och
destruktivt musikaliskt samarbete och tog de
första staplande stegen som fem år
senare skulle resultera i albumet
”No Pressure”.
Med ärliga, självutlämnande texter och musik
som ödmjukt vaggar fram utan krusiduller har
AGGE hittat sin plats på musikkartan.
Musiken är skriven och producerad av Agge
men någon som kom att betyda mycket för
skivan är Don Alsterberg (Graveyard, Junip,
Soundtrack of our Lives) som tog sig an att
mixa och co-producera plattan med kärlek och
dedikation. Allt började med ett mail där Agge
trevande undrade om Don kunde tänka sig att
hjälpa till med mixningen av skivan. Han fick ett
kort svar -”Det låter bra, jag kan mixa.”
Samarbetet utvecklades snart till timslånga
nattliga telefonsamtal. Om mixarna såklart, men
mest av allt om livet. Detta pågick under ett helt
år och när skivan äntligen var färdigmixad hade
Agge och Don fortfarande aldrig träffats IRL.
Det tog sedan ytterligare ett år av
mastringar hos olika mastrare innan skivan blev
helt färdig.

Men nu är den här! Ett litet mirakel har skett.
“No Pressure” är väl värd att lyssna in.
Många gånger om. Den är genuin, ödmjuk,
sorglig, hoppfull och inbjudande, tycker vi.
“No Pressure” är AGGEs debut som
soloartist. Under många år har Anders Augustsson arbetat med grupper som Little
Dragon, Sir Was, Markandeya och Kultiration
för att nämna några. Han är en av våra
främsta gitarrister på den svenska
indie-scenen och är alltid efterfrågad. AGGE
är också en uppskattad producent och
låtskrivare och har skrivit Little Dragon’s
senaste hit “Where You Belong”.
De två singlarna “Seagull” och “No Pressure”
som släppts digitalt under sommaren har
mottagits väl och “No Pressure” hamnade på
Spotifys New Music Friday-lista.
I pipelinen ligger just nu Little Dragons remix
av samma låt. Kan bli hur bra som helst!
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