NY EP FRA GLAD YOU CAME
Debut EP’en “We Are Glad You Came”
er nu tilgængelig på iTunes, Spotify og
Soundcloud.
Gratis download på Gladyoucame.com
1. Chase The Light
2. Sunny Days
3. Would You Do That For Me
4. Home
5. Into My Eyes

Glad You Came er en skandinavisk duo med norske Lorenzo og danske
Simon. I efteråret 2011 dannede de Glad You Came med det ønske, at
lave catchy og fræk pop rock. Livets og kærlighedens mange mysterier
bliver mildt spundet i selvironi og humor, for livet er for kort til andet.
We Are Glad You Came er deres debut EP og indeholder de to singler
Chase the Light og Sunny Days. EP’en bliver udgivet på deres eget label
Coffee Tunes Copenhagen.
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Glad You Came udgiver debut EP We Are Glad You Came
København, December 2012
For et år siden satte duoen Glad You Came nogle klare målsætninger for, hvad de
ville opnå i 2012; De ville først og fremmest skrive en masse lækre popnumre, spille
så mange koncerter som muligt i ind- og udland, indspille en debut EP og meget
andet. Sidstnævnte er netop i disse dage blevet en realitet og resultatet af benhårdt
arbejde og utallige skrivefaser har endelig båret frugt.
"We are Glad You Came" (udgivet på duoens eget
pladeselskab, Coffee Tunes Copenhagen) er ikke bare
titlen på deres debut EP, men også en del af filosofien bag
denne duo. Positivitet, glimt i øjet og ikke mindst kække
referencer er nøgleordene, når der bliver skrevet musik
her.
"Det handler om at finde sit såkaldte pop-øre frem og skabe
noget solidt og lækkert musik, der kan nydes til
morgenkaffen og/eller danses til i byen" siger duoen, som
består af Lorenzo Aarhus på vokal og guitar og Simon
Normand på bas og kor. Med sig på scenen har de nogle
fantastisk skarpe musikere som også har bidraget til lyden på EP'en - som iøvrigt er
mixet i samarbejde med Christoffer Stjerne fra CSI Music.
Hvordan lyder musikken så? Hvis man skal tro på Lorenzo og Simon, så bevæger de
sig et sted imellem "Baby-making-music og 80'er-inspireret power-poprock".
"En af grundtankerne bag denne EP er også at vi vil vise hvor vidt, vi spænder
musikalsk. Dog mener vi at der er en klar rød trød igennem numrene. Det må nemlig
godt handle om kærlighed – Både den, man har og den, man ikke kan få"
I 2012 har Glad You Came spillet en masse koncerter i Danmark. De har været på en
lille tour i Norge, hvor de blev modtaget utrolig positivt og de har ikke mindst lagt
fantastisk mange kræfter i at få gennem-produceret denne lækre EP, så den var klar
inden nytår.
Derved symboliserer EP'en et punktum for et intenst og ikke mindst lærerigt år for
den københavnerbaserede duo. Der bliver hele tiden sat nye mål og hvis deres
ambitiøse og kreative energi fastholdes i samme gear, så peger alt på at de nok skal
få endnu et succesrigt år i 2013. Der er allerede en musikvideo på vej til 2. singlen
"Sunny Days" og så barsler duoen også med en ny Norge-tour, da de efterhånden
har fået sig en lille fanskare deroppe nordpå.

EP’en kan hentes gratis på www.gladyoucame.com/music
Pressefotos kan hentes på www.gladyoucame.com/press
Glad You Came kan kontaktes på mail@gladyoucame.com eller på tlf. 28912012.

