Press Release

‘Something To Die To’
Debutalbum släpps den 15:e Oktober
“...it sounds great, and I’ll be returning to this because it sounds so good that I want to get to know
the album. It’s got a very appealing calmness to it.” - Kim Abelsson, Curation Records / Woody West
“Naked, beautiful and honest.” - Magnus Lundbäck, gain / Sony Music Entertainment
Paul Bäcklin meddelar datum för släpp av debutalbum ‘Something to Die to’ och
backar upp det med en officiell musikvideo samt livespelningar med fullt band.
Efter ett tre år långt djupdyk vid ett av Högskolan för Scen & Musiks mest högaktade
program “Individual Performance” dök Paul Bäcklin upp med det monumentala albumet
‘Something To Die To’ i sitt grepp.
Det 11 spår långa rockalbumet är en stark och självsäker, men samtidigt behärskad,
samling låtar som flödar sömlöst medan dom tar dig till outforskade territorier.

Streama eller ladda ner ‘Something To Die To’ här!
Paul släppte tre spår från albumet under sommaren, närmare bestämt Brother (24 Juli),
What I Let Running (Premiär hos HYMN, 5:e aug.), och den sista singeln Amber (Premiär
hos Popmani, 9 sept.) ackompanjerad av en otrolig musikvideo regisserad av den
italienske regissören Nicola Camoglio.
Singeln hyllades hos kritiker och placerades i professionella spellistor i allt från Ryssland
till Ecuador och USA. Musikvideon till fick mer än 4K views de första 24 timmarna.
Amber - “This is a slammin track.” RMP Magazine (US)
Amber - “One of the richest voices we’ve heard in months. The songwriting is great and
the production sounds very professional.” Cheers to the Vikings (US)
Amber - “Really loved the textures here. That lead guitar tone is bad ass. The lyrics are
witty. Raw. Introspective and immersive..” Music On The Moon (CAN)

Det är föga förvånande (med tanke på Paul Bäcklins och producenten Johan Webers
hårdnackade öga för detaljer) att melodierna och instrumenteringen på ‘Something to
Die To’ känns så genomgående fräscha samtidigt som de flirtar med legenderna.

Du hittar allt pressmaterial och alla länkar här.

Pauls karriär har tagit honom genom två decennier av fantastisk musik, inklusive hans
tid som grundare av Sony/Gain-signade The Diamond Man Clan. Hur som helst är det
hans solosatsning i form av ‘Something To Die To’ som har låtit hans passionerade
texter och berättandeförmåga att explodera.
Det är uppenbart ärligt, och begär mycket av lyssnaren. Det är något av en pånyttfödelse
av hans konstnärskap. - “It’s about letting go of everything you’ve been dishonest about. It
hurts to burn off that dead wood, but it clears the way for something much more powerful”.

Debutalbumet ‘Something To Die To’ släpps den 15:e Oktober på alla
streaming-plattformar.
Vill du se Paul Bäcklin live så gör du det här:
-

- Café Hängmattan, SWE (live audience) 15 Oct 2021
Lyckholms Bryggerier, SWE (live stream & live audience) 20 Nov 2021

Written by: Paul Bäcklin

Produced & mixed by: Johan Weber

Acoustic Guitars & Vocals: Paul Bäcklin Electric Guitars: Johan Weber & Paul Bäcklin Drums: Jonatan Tikas
Piano: Joel Bille & Ella Bergström Synth: Joel Bille, Ella Bergström, Johan Weber & Paul Bäcklin Percussion:
Anton Södersten & Paul Bäcklin Balalajka: Johan Weber & Paul Bäcklin Mandolin: Johan Weber Drum Machine
& FX: Johan Weber & Paul Bäcklin Saxophone & Clarinet: Adrian Åsling Bass: Paul Bäcklin

