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"Förhållanden är utmanande och det krävs två för 
att dansa tango" säger Mattias och fortsätter:


”Förr om åren, i de tidiga stadierna av relationer 
med vänner, flickvänner osv, hade jag för vana att 

undanhålla det jag själv upplevde som mina mindre 
attraktiva drag. De taffliga försöken att vara felfri 
lyckades föga och i längden blev det outhärdligt. 
Min låga självkänsla berättade för mig att jag inte 

dög som den jag var. 

Under uppväxten blev jag varse om fördelarna 

med att undanhålla det ofullkomliga hos mig själv, 
det blev så mycket enklare att passa in på det 

sättet. Senare lärde livet mig att vara ärlig och rak 
och när jag började förstå mer om detta beteende 
så väcktes även min klarsynthet. Förutom att jag 
har ett 18 år långt och berikande äktenskap med 

samma kloka kvinna, har jag också lärt mig mycket 
om relationer genom personlig utveckling. “The 

Great Divide” är en hälsning från mig till den värld 
jag lämnat bakom mig och den är även ett resultat 

av att min personliga resa burit frukt.” 

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.” 


 
Nyligen spelade Mattias Lies på sveriges största 

show-case event, musikfestivalen  ”Live at 
Heart” i Örebro.


Besök www.mattiaslies.com för mer info!  
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En månad innan releasen av nya 
albumet “Turning Points” släpper 
Mattias Lies sin andra singel "The Great 
Divide", en feel-good sång om relationer, 
låg självkänsla och ett nyckfullt 
beteende. Det sägs att vi bara kan se 
10% av personen som står framför oss, 
vilket är som toppen av ett isberg. I ett 
förhållande så kanske vi får upptäcka de 
resterande nittio procenten, och ibland 
kan den upptäckten vara som att vakna 
ur en dröm.  
Nya s inge ln s läpps v ia Qua l i ty 
Recordings den 24e september. 
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