P R E S S R E L E A S E

MATTIAS L IES

Aktuellt: singel: ”Till låns” + Album: ”Arvet” release 23 juni & USA-turné

Den 7:e juni släppte Falusonen Mattias Lies den första
singeln ”Till låns” från kommande album ”Arvet” (Valley
Music). Det är en efterlängtad och självutlämnande release
om en man som förlorat allt men som vunnit desto mer. I
samband med releasen beger sig Lies till andra sidan
Atlanten för en mindre turné i North Carolina.
”Till låns” är en countryosande visa som framhåller värdet av att
värna om varandra. Låten är sprungen ur personliga
erfarenheter men är på samma gång en samtidsbetraktelse om
människor som premierar det kortsiktiga framför det
långsiktiga. Singelsläppet sätter tonen för kommande albumet
”Arvet” som är en uppgörelse med det personligt förflutna,
nedärvda levnadsmönster och en kärleksförklaring till det liv
som finns bortom skuggorna.

Foto: George Grigoriadis

Diskografi
* 2006 ”Mattias Lies” * 2008 - ”Messages”
* 2012 - ”Still believe in Lies” * 2018 ”Arvet”

Mattias Lies morfar var soldat i det finska

uppgörelsen med det förflutna gick inte

vinterkriget och var nära att själv stryka med.

obemärkt förbi honom. Hoppet om ett bättre

Han överlevde fysiskt men i hans inre fanns

liv förblev dock en ledstjärna och vid hans sida

traumatiska upplevelser kvar med alkoholism

fanns livskamraten och vänner med stöd och

och spelmissbruk som påföljder innan Guds

medkänsla. Lies fortsätter:

”räddande hand” nådde honom. Lies farmor
var med i den norska motståndsrörelsen och
flydde undan nazisterna till Sverige. Kampen
för överlevnad har alltså varit ett faktum i
släktleden, något som färgat av sig på Lies
egen uppväxt och som han nu väljer att dela

”Det jag trodde var ett nederlag blev i själva
verket min räddning. Livet gav mig en ny chans
att få börja om och jag tog den. Idag ser jag allt
med andra ögon och till skillnad från förr så
äger jag min historia.”

med sig av med egna ord:

På midsommardagen släpps Mattias Lies nya

”Det var först när jag gjorde upp med mitt

album ”Arvet” samtidigt som han äntrar scenen

förflutna som jag började förstå mig själv, mitt

vid Lake Normans strand i Mooresville där

liv och det sammanhang jag växt upp i. Som

presidenten för företaget Dellner, Inc firar 40 år.

barn tilldelas vi olika roller och för mig innebar

Albumet är inspelat och producerat av Mattias

det att jag fick balansera upp och bära

L i e s m e d v i s s a s s i s t a n s f rå n t i d i g a re

familjen.”

vapendragaren Magnus Bergman, Little Big

Att hålla skenet uppe och leva ”som om allt var
i sin ordning” blev med tiden ohållbart, det fick
Lies uppleva. En ny era stod för dörren och

Pink som även gjort mix och mastering. Både
s i n g e l n o c h f u l l ä n g d a re n s l ä p p s m e d
supportinsats från Dalapop på deras label
Valley Music och distribueras av Phono File.
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