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MATTIAS L IES
Aktuellt: singel: ”Dr. Jekyll” & Sommar-turné

Under föregående år släppte Mattias Lies sitt fjärde studioalbum
”Arvet”, Valley Music, som firades av med spelningar i USA såväl
som på hemmaplan. Det nya albumet fick ett varmt mottagande av
både publik och kritiker. ”Arvet” är en uppgörelse med det
personligt förflutna, nedärvda levnadsmönster och en
kärleksförklaring till det liv som finns bortom skuggorna. Våren
förgylls med ytterligare singelsläpp på Dalapops label Valley
Music.
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Med tusentalet spelningar i bagaget ska
Mattias Lies åter drabba vägarna för en
sommarturné.
Mattias Lies debuterade 2006 med sitt
självbetitlade album och har därefter släppt
ifrån sig albumen ”Messages” (2008), ”Still
believe in Lies” (2012) och ”Arvet”(2018).
Han har medverkat i både radio och TV och
hans musik har vunnit mark i många
åhörares hjärtan. Har du sett Lies live så vill
du uppleva det igen. Har du aldrig sett
honom har du missat något, boka nu.
Kolla in på hemsidan för uppdateringar om
sommarturnén och mycket mer!

Sagt om nya ”Arvet”
”Det är folkmusik, rock, lite country och ett
par stänk av jazz. Mattias har blandat och
kokat ihop, men gjort det efter eget huvud.
Det är personligt och det känns väldigt äkta.
Texterna beskrivs ofta som en kamp för livet
och det är poesi som står för sig själv utan
musiken, liksom att musiken ofta kan klara sig
utan texten. Då blir text och musik ihop en
kombination som tar sig fram till lyssnarens
inre. Mattias har gjort någonting med sitt
fjärde album och det han har gjort är att
skapa något som är mer än underhållning.
Han ger något att fundera vidare på."
Lennart Götesson, Dalademokraten

CC-Puben, Gävle
”Mattias Lies håller en kvalitet som nästan
känns för stor för lilla CC-Puben och lilla
Gävle. Det kunde vara Bob Dylan, Neil Young
eller Tom Petty. Det är det inte. Det är
Mattias Lies som gör musik som känns
odödlig utan att det handlar om några rena
plankningar”.
Andreas Jakobsson, Gävle Dagblad
Frizon Festival
”Mattias Lies visar sig vara en rutinerad
singer-songwriter och musiken är svängig
folkrock med drag av americana. Med en bra
röst och ett synnerligen välspelande band
bakom sig levererar Mattias ett knippe låtar
som får mig att undra hur jag kunnat missa
den här killen?
Som helhet blir det en lika generös och
intensiv som intim spelning”
Magnus Sundell, Indrag
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