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MATTIAS L IES
Aktuellt: singel ”En plats på jorden” 30 maj & Sommar-turné

Den 30 april släppte Mattias Lies singeln
”Dr. Jekyll” som omgående fann sin plats
på Spotify-listor världen över. Nu är han
åter aktuell med nya singeln ”En plats på
jorden” som har release den 30 maj.
Under våren har Lies turné angjort såväl
Klubb Hijazz, Uppsala som Pub Engelen,
Stockholm och i sommar väntar
spelningar bl.a. på ”Malungsfors
visfestival” och på Hotel Hulingen,
Hultsfred.
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Mahatma Gandhi sa en gång att det är vägen
som är målet. Oavsett vad vi tror på så finns det
tillfällen i livet då vi behöver omvärdera saker
och ting, stunder då vi hamnar vid vägskäl utan
vare sig karta eller kompass. ”En plats på
jorden” handlar om sökandet efter vår plats i
tillvaron och om en inre längtan efter att få
känna tillhörighet. Kort och gott så är den en
skildring av en personlig resa i jakt på
självkännedom och förståelse för omvärlden,
trots att utsikten kan vara allt annat än vacker.
När Mattias gav ut sin självbetitlade solodebut
år2005 skrev journalisten Ola Karlsson följande
rader i tidningen Nöjesnytt:
”Mattias är en sökare och en tänkare, en stark
karaktär som letar efter mening och mål i livet
och som tror på musikens helande kraft.”
Nu som då är sökandet centralt för Mattias Lies
som tillägger:
”Sett i backspegeln så har mitt sökande
resulterat i en och annan dikeskörning, somliga
har varit livsavgörande eftersom de fått mig att
verkligen tänka till. Paradoxalt nog har jag funnit
de mest värdefulla svaren längs de villovägar då
jag stirrat galenskapen rakt i ansiktet. Tack vare
erfarenheter som dessa har jag kommit vidare i
livet och genom musiken får jag dela min resa
med andra”.

Mattias Lies debuterade 2005 (ISMA) med sitt
självbetitlade album och har därefter släppt ifrån
sig albumen ”Messages” (2008), ”Still believe in
L i e s ” ( 2 0 1 2 ) , ” A r v e t ” ( 2 0 1 8 ) s a m t ” D r.
Jekyll”(2019).
Sagt om ”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
Turné 2019
• 21 Juni,Sundborns kyrka
• 12 juli -Malungsfors visfestival
• 19 Juli, Thunströms köpmansgård, Falun
• 23-24 Juli, Hotel Hulingen, Hultsfred
• 26-27:e Juli, Alvargården, Öland
Kolla in på hemsidan för uppdateringar
spelschema och mycket mer!

Dalapop stödjer projektet och släpper även
denna singel på sin label Valley Music.
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