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Crash Nomada släpper singeln Mälaren som är producerad av Jari Haapalainen.
Mälaren är en hyllning till öppna gränser och en kommentar till flyktingssituationen i
Europa.
MÄLAREN
Jag har sett gnistrande hav
Passerat sjöar mellan Köping och Jerusalem
Men jag kommer alltid tillbaks
Till Mälaren igen
Det finns ett mörker häromkring
Som kanske gjort oss till det vi blev
Ganska ofta har jag velat dra
Åkt härifrån många gånger men ändå kommit tillbaks
Till Mälaren igen
Om du är här och lyssnar någon gång
Kan du höra våra förfäders sång
Och under jorden lämnade dom kvar
Silvermynt från kalifatens dar
Du är kanske född i ett annat land
Flytt från krig när allt satts i brand
Men det kommer alltid att finnas en plats
För dig vid Mälaren min vän
För oss vid Mälaren
Om du någonsin kommer hit min vän
Så ses vi där vid Mälaren
Om du någonsin kommer fram
Så ses vi där vid Mälarens strand
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Efter att tidigare mest ha sjungit på engelska släpper nu Crash Nomada singeln
Mälaren på svenska. Mälaren är producerad av Jari Haapalainen (The Bear Quartet,
Eldkvarn, Moneybrother, Sahara Hotnights m.fl.) Crash Nomada har hyllats för sin unika
blandning av punk och folkmusik från olika delar av världen.
”drivande energi ... attityd!” – Lira musikmagasin
”Crash Nomada äger scenen och publiken” – Aftonbladet, Rockbjörnen
”suverän frihet i det estetiska uttrycket” – Ergo
”ett svenskt band som verkligen vågar ta ut gränserna” – Nyaskivor.se
”spretiga, dansanta, passionerade, vilda, vackra, lugna…” – Zero Music Magazine
Mälaren är förutom en hyllning till sjön i fråga en hyllning till öppna gränser. Men
framförallt är det en tung och svängig folklåt med ett bultande punkrockhjärta.
Release april 2016, digitalt globalt. Mälaren släpps även som limiterad 7” vinyl.
1. Mälaren ISRC: SE2OA1600101
Låten finns även att ladda ner som wav-fil här: www.crashnomada.com/malarenwav
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