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Crash Nomada är tillbaka med sitt andra album. Tyngre och mörkare än tidigare,
med texter på svenska som skär rakt igenom vår samtid och historia. Albumet är
producerat av Jari Haapalainen.
Crash Nomada har hyllats för sin unika blandning av punk och folkmusik från olika delar av
världen. Efter många års spelande i Sverige och Europa är de ett av de mer etablerade banden
i sin genre och har ett grundmurat rykte som en dansant och explosiv liveakt.
På detta självbetitlade album kastas vi fram och tillbaka i historien och får möta vinddrivna
existenser i nutid och dåtid. Låtarna slår ner hårt i samtiden. Singeln Under en mörk europeisk himmel blickar ut över en splittrad kontinent men knyter även an till vårt gemensamma
arv och ansvar i världen. I låten Cuatro Caminos sjunger Ragnar Bey om sina många år som
gatumusiker i Europa och de människor han levt och spelat med. Ljuset som du sökte handlar om konstnären och mystikern Ivan Aguélis dramatiska liv. Låten Ingenting är sant tar
avstamp i den febriga stämningen på legendariska dadaisthaket Cabaret Voltaire i början av
förra århundradet. Stenålderssjäl ifrågasätter varför vi överhuvudtaget lämnade savannen.
Låtarna är inspelade live i studion för att fånga direktheten och nerven. Gitarr, fiol och dragspel flätas samman i ömsom hårda, ömsom psykedeliska mönster och backas upp av ett organiskt och stökigt postpunkdriv. Skivan är producerad av Jari Haapalainen och mixad av
Pelle Gunnerfeldt.
CRASH NOMADA:
John Hagenby – Elgitarr, saz-cümbüs, sång
Ragnar Bey – Sång & akustisk gitarr
Sara Edin – Fiol & sång
Tomoko Sukenobu – Bas & sång
Toro – Trummor, percussion & sång
Walter Salé – Dragspel & sång
Mer information om bandet och diskografi finns på
Wikipedia och www.crashnomada.com
Skivan släpps den 9 november 2018 på Transnational Records.
Digitalt globalt, och som CD och LP med distribution genom Indiestry.
Albumet finns även att lyssna på här: www.crashnomada.com/album2018 lösenord: Nomada18
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