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Den första singeln “Light & Ease” handlar om 
Lies relation till hemstaden Falun men även 
om att våga tro på sig själv och det man står 
för. Mattias säger:

“En dag gick det upp för mig hur jag ideligen 

satte krokben för mig själv, att jag i själva 
verket var rädd för att lyckas med saker och 

ting. Jag började förstå hur fruktlöst det är att 
skylla på andra människor och 

omständigheter för mina egna misslyckanden, 
i slutändan är det ändå jag själv som behöver 
ta ansvar för vad jag vill göra med livet. Om 
inte jag tror på mig själv - vem ska då göra 

det? Jag ville skriva en låt om den här 
processen och så här blev det.” 


För Mattias Lies har låtskrivandet fungerat 
som en kompassnål, ett terapeutiskt 

redskap som hjälpt till att göra världen något 
mer förståelig. De som lyssnat in sig på 
Mattias Lies musik förstår tillika att hans egen 
uppväxt inte var någon dans på rosor. För den 
sakens skull ska man inte döma ut honom 
som en sorgens fågel- tvärtom så är han ett 
levande bevis på hur man kan vända det som 
varit smärtsamt till sin fördel. Även om det 
vemodiga finns där så andas musiken såväl 
optimism som framtidstro. Mattias delger sin 
transformativa resa med följande ord: 


”Det kan vara en tunn skiljelinje mellan en 
välsignelse och en förbannelse. Jag 


föraktade min mörka historia tills den dag då 
jag sörjt färdigt. På terapibänken, i 


låtskrivarverkstaden samt i skogen har jag 
knutit samman löshängande trådar.” 


*Sisu: En person med sisu karaktäriseras bl.a. av att 
vara målinriktad, uthållig, motståndskraftig samt 
besitter en hög grad av både mod och inre 
beslutsamhet. 





 
Ko l l a i n t u rnéka lende rn och de senas te 

uppdateringarna på www.mattiaslies.com
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Singer-songwritern Mattias Lies skriver 
musik utifrån sin egen historia och 
den  transformativa resa han gjort. Med 
ett öppet hjärta och mycket sisu* har 
han släppt ifrån sig fem album, turnerat i 
såväl Sverige som USA där han delat 
med  sig utav sina upplevelser. Det nya 
albumet ”Turning Points”, med Daniel 
Ögren som producent, är på väg och 
precis som titeln avslöjar redogör den 
för olika  vändpunkter som ägt rum i 
Falusonens händelserika liv.  Singeln 
släpps via labeln Quality Recordings den 
26e augusti.
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