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INLEDNING 

 

Examensarbetet är en viktig del av all utbildning och kunskaper man får på skolan. 

Många väljer att göra en examenskonsert vilket jag tycker är bra. Jag har lång 

erfarenhet i att organisera konsert, jag har styrt upp internationella turnéer och 

utbyten mellan musiker samt arrangerat en hel del konserter under de sista 10 åren. 

Därför valde jag att göra något annat i stället och kom på idén att producera en EP 

skiva. Det skulle inte vara en demo utan en väl arbetad genom fullständig 

inspelning. Att få min egen musik inspelad var en dröm jag har haft under lång tid 

och därför kändes det spännande att förverkliga det genom att genomföra det som 

examensarbete. 

 

De teoretiska kunskaper jag fått under mina 3 år i KMH har varit grundstenen till 

”organico”, namnet på min skiva och mitt projekt. Under dessa 3 år har jag också 

fått möjlighet att spela i många konserter och göra flera prov inspelningar både i 

skolan och i andra studion. För att spela in ”organico” valde jag PomP studio 

eftersom jag insåg att bokningstiderna på skolans studio var begränsade. Fördelen 

med PomP studion var att jag fick all den tid jag behövde till en rimlig kostnad och 

att studion har hög kvalité. Mina medproducenter i ”organico” var Povel Ohlsson, 

en mycket duktigt trummis och studio tekniker som dessutom är min handledare i 

projektet och Mattias Fjellström en mycket bred, duktigt gitarrist och producent. 

 

Vi började projektet under hösten 2007. Vi spelade in många låtar och valde så 

småningom de som skulle ingå i EP skivan. Inspelningarna bearbetades och 

spelades om flera gånger tills jag blev tillräckligt nöjd med slutprodukten. Arbetet 

var inte alls lätt men samtidigt så var det en spännande utmaning. Jag ville få ett 

konkret koncept när det gäller sound. Jag ville också ha låtar som passade med 

varandra inom samma stil och därför var det svårt att välja ut låtarna. Jag har skrivit 

musik inom olika stilen. Det hade varit svårt att nå målet om jag inte hade haft så 

mycket stöd av mina medproducenter.  

 

Det har också varit mycket meningsfullt att jobba med musiker som har andra rötter 

än mina. Det blev en bra blandning som kan höras i alla låtar. De andra musikerna 

har andra influenser och har lyssnat på andra artister. Bara detta gör en stor skillnad 

när vi ska arrangera ihop. Det har påverkat mig positivt och jag har fått de 

kunskaperna med detta projekt. 

 

Något som gjorde mig fundersam under en viss period var språket. Jag skriver både 

på spanska och på engelska. Vi spelade in flera demo på båda språk som ofta var 
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lika bra och det var inte lätt att bestämma språket. Till slut valde jag spanska 

eftersom ett av syften med skivan är att presentera den till olika skivbolag i 

Nicaragua och Latinamerika. 

 

Tre jätteduktiga musiker har bidragit till att ”organico” blev verklighet:  

Povel och jag har inte spelat så mycket tillsammans tidigare. Nu när vi började 

jobba med projektet kändes det ändå som om vi alltid hade jobbat ihop, speciell när 

det gäller koncept och sound. Hans rötter och sound är tydligt 80-tals baserade 

vilket passade utmärkt till mitt eget koncept. Med 80-baserade menar jag att det är 

mycket synt pålägg på låtarna vilket gjordes mycket under den perioden. 

 

Gitarren är en viktig del i min musik eftersom mina låtar är rockiga. Mattias ger liv 

till mina låtar med sin gitarr och förstår exakt vad jag vill ha och hur jag tänker. Vi 

förstår varandra väldigt bra eftersom vi gillar liknande musik stilen och vi har till 

och med komponerat musik tillsammans. Jag träffade Mattias när jag nyss hade 

kommit till Sverige han deltog i min första föreställning där jag sjöng pop och rock. 

Vårt samarbete har fortsatt oavbrutet sedan dess. Han är en begåvad gitarrist och 

musiker.  

 

Janne Manninen var med och kompade på mitt antagningsprov på KMH. Han är en 

otrolig musiker som spelar bas men som tänker som gitarrist när han spelar vilket 

jag uppskattar väldigt mycket. Det blir fint harmonik när han kompar och hans 

rytmik passar mitt latinamerikanska ursprung.  

 

Både Janne och Mattias har alltid varit med på mina projekt och vi har spelat 

mycket tillsammans. Vi har även varit på turnering i Nicaragua. Jag älskar alla tre. 
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MUSIKALISK BAKGRUND 

 

Jag är född i Stockholm och visst hann jag sjunga många barnvisor på dagis innan 

jag flyttade till Nicaragua vid 5 årsåldern. Förändringen av kulturen var väldigt stor 

men spännande på samma gång. Jag hann aldrig  förlora någon del  av min svensk 

kultur eftersom jag  gick på en svensk skola i Nicaragua vilket gjorde att jag kunde 

växa upp med båda kulturerna. Som nioårig fick jag möjligheten att vara med på en 

vuxen kör. Jag sjöng i sopran stämma och det var tack vare kören som jag började 

få mina lektioner i sångteknik. I början av mina tonår var jag trött på kören och 

ville prova något annat. Jag kom in på ett Heavy metall band, OSSIRIS, och sjöng 

rock covers i två år. Bandet lades ner och en producent erbjöd musikerna att delta i 

ett nytt projekt som hette STOP och som riktade sig till kommersiellt pop. Med 

STOP blev jag kändis i Nicaragua. Låten ”A fuego lento” blev en stor hit som än 

idag går att lyssna och se på Youtube.  

 

Jag ville utvecklas mer och fick min chans när jag erbjöds en plats som vokalist på  

det mest kända bandet i Nicaragua. Macolla har inte så höga konstnärliga 

ambitioner; bandet spelar nästan bara covers. Dock består Macolla av de bästa 

musikerna i Nicaragua som kommer från olika musik genrer inklusive latin/jazz 

tradition. Arbetet var mycket professionellt med musikaliska och koreografiska 

repetitioner varje vecka, en mycket bred repertoar som förnyades hela tiden och 

hög uppsatta krav på kvalitet. Vi hade igenomsnitt tre föreställningar per/vecka i 

Managua och olika delar i Nicaragua och vi turnerade även i Centralamerika, USA 

och till och med Japan. 

 

Under fem år sjöng jag med Macolla men också som solist på många konserter och 

som vokalist i Jazz´ta, jazzbandet som några av mina kamrater i Macolla hade. Till 

slut ville jag gå vidare till andra utmaningar. Mina föräldrar hade berättat för mig 

om Musikhögskolan i Sverige och att det var värt att försöka komma in och 

utvecklas i skolan. Eftersom min pappa bodde i Sverige var det lättare för mig att ta 

detta stora steg. Jag kom på semester till Sverige under våren 2005 vid tid för 

intagningsproven. Jag anmälde mig till KMH och blev intagen till Jazz/afro 

individuell studiegång. Jag hade också ansökt och blivit intagen till folkmusiklinje 

och fick då välja vilket inte var lätt. Jag har även rötter i den latinamerikanska 

folkmusiken men bestämde mig för att satsa på jazz/afro linjen. Min 

folkmusiksbakgrund blev ändå ett viktigt bidrag till min aktuella utbildning och 

även till ”organico”. 
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När jag började på jazz institutionen, upptäckte jag en spännande värld som gav 

mig den delen jag delvis saknade. Jag inser att jazz är en väldigt bred värld. Det 

finns varken rätt eller fel i jazz. Det är bara att känna och låta rösten flöda genom 

tonerna, känna sig bekväm och njuta av resan som kan hålla i en sekund eller i en 

evighet. Bland annat analyserar jag idag modern pop och hittar många jazzbaserade 

ackord som får det till att låta bra. Jag håller fortfarande på att upptäcka jazz inom 

alla dess grenar. Jazz finns självklart närvarande i alla mina låtar i ”organico”. 

 

Jag kom från Nicaragua med erfarenhet i sång, uppträdande, koreografi, 

latinamerikanska rytmer och expression. På KMH fick jag det jag saknade.  

Under 3 år har jag byggt mina teoretiska kunskaper, min sångteknik och det är lika 

viktigt att jag lärde mig hur man kan försörja sig på musik, att starta och driva ett 

musikföretag, hur jag organiserar, producerar och marknadsför mitt jobb 

självständigt.  

Idag har jag kombinationen av jazz och sångteknik som ger mig en enorm frihet att 

välja vilken musik som helst att sjunga och framför allt tolka den på mitt eget sätt. 
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INSPIRATIONS KÄLLOR 

 

En viktig del av mina musikaliska rötter och influenser är de artister och grupper 

som har inspirerat mig och har varit en del ut av min utveckling som musiker under 

alla dessa år och till organico. 

 

 

Folkmusik: Inom folkmusik finns vissa artister och låtskrivare som jag beundrar 

mycket. De har olika former att tolka musiken och poesin. Några, som Carlos och 

Luis Enrique Mejia Godoy, skriver mycket om deras land och dess rikedom. Silvio 

Rodriguez och Mercedes Sosa sjunger och skriver om politik, om hur deras länder 

överlever genom de omständigheter som de upplever dagligen. Björn Arfselius är 

också en trovadur som har gått igenom gränsen och  skriver texter med mycket 

budskap och mot krig och våld. Evert Toube har en underbar Poesi om kärleken 

och underbara historier som gör en att gråta eller skratta ihjäl. Allt detta inspirerade 

mig. 

 

- Mercedes Sosa 

- Silvio Rodriguez 

- Carlos och Luis Mejia Godoy 

- Björn Afzelius 

- Evert Taube 

 

 

Rock/pop är en viktig del av mig. Jag har lyssnat på dessa artister sedan jag var 8 år 

gammal. Med åren har jag också lärt mig att uppskatta texterna och koppla ihop de 

med musiken som jag gillat under så långt tid. De har olika budskap i deras texter 

men fram för allt det jag gillar mest med dom är att de skriver låtar från själen. Jim 

Morrison och Alanis Morrisette är de som mest har insprierat mig från den här 

listan när jag har läst deras poesi. 

 

 

- Iron maden 

- Guns ´n Roses 

- Soda estereo 

- Alanis Morrisette 

- Queens of the stone age 

- Jim Morrison 
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Jazz och tango: Varför Monk och Coleman? För att de gör något annorlunda med 

jazzen. Det är spännande att höra de och jag har blivit influerad av dess frihet att 

improvisera och ovanliga ackordsföljder. Piazzolla är fängslande, överraskande och 

dramatisk i sin komposition och har inspirerat mig oerhört mycket eftersom jag 

själv är ganska dramatisk. 

 

- Thelonious Monk 

- Astor Piazolla 

- Ornette Coleman 

 

 

LITTERATUR 

 

Jag har blivit inspirerad av olika artisters karriärer och jag vill ge två exempel: 

 

Alanis Morrisette: Jag har följt hennes karriär sedan 1996 och har sätt henne som 

en förebild till min egen karriär. Den första skivan som hon släppte heter "Jagged a 

little pill" och på vissa av mina låtar i skivan har den här plattan inspirerat mig. Jag 

har läst mycket om henne. Bland annat finns det på Youtube en bra intervju med 

henne på Charlies Roses program. Hon känns mycket ärlig i vad hon säger och gör 

och hon har en otroligt stor självförtroende. Hennes reflexioner om hennes 

utveckling och hennes liv som musiker kommer fram i denna intervju och 

dessutom ett samtal om hennes konst innan och efter att ha blivit känd. Hennes 

karriär har gått upp och ner och det beror just på hennes sätt att inte bli allt för 

påverkad av allt kommersiellt. 

 

Jim Morrison: Jag upptäckte honom 1995. En väldigt speciell individ, konstnär och 

bandledaren till The Doors, ett band från 1960-talet. Han blandade musiken med 

sina väl inspirerande poem. Jag har bland annat läst boken  ”The Jim Morrison 

scrapbook” by James Henke som är intendent och vicepresident av The rock n´roll 

Hall of Fame museum. Jag har även sett filmen om bandet, ”The doors”. Han hade 

ett vilt liv och boken tar upp olika delar av hans kontroversiella sätt att  få 

inspiration för att skriva sin musik och hans sätt att leva som en  ikon under 1960-

talet. Han hade mycket blues i sina låtar, något som jag tycker om. 
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LÅTARNA 

 

Jag har skrivit mer i de sista åren och det är logiskt eftersom jag har haft 

möjligheten att jobba med min egen musik för första gången på länge.  Möjligheten 

att få som läxa att skriva det man känner är en bra början. Att improvisera och bli 

smittad av andras former av tolkningar inom musiken är också inspirerande. 

 

Amargo café (besk kaffe): Är en tango som jag skrev inspirerad av all tango som 

jag har lyssnat och sjungit tillsammans med min far. Formen på låten är traditionell. 

Jag komponerade den på piano först i F#moll och sedan ändrade jag på stilen 

eftersom jag med hela projektet ville få en helhet sound mässigt. Jag bytte tonart till 

A moll och ändrade på arrangemanget till en mer pop/Electro/ tango stil. Texten 

handlar om kärlek och om människan i behov av kärlek, åtminstone en kram, om 

hur varje dag vi blir mer egoistiska och inte inser att vi vore dela av oss glädje- och 

sorgupplevelser med varandra. Astor Piazzolla spelade stor roll när jag skrev den 

här låten. Han har sitt eget sätt att tolka tangon och har utvecklat den på ett speciellt 

och experimentell sätt som har blivit väldigt uppskattat i hela världen. Jag känner 

att Piazzolla har haft mycket inflytande på min dramatiska sida. Han skrev med 

själen, sorgen och glädjen och fick fram en bra och tydligt bild av den på sin musik.  

 

Luna (Månen): Det är speciell med den här låten. Jag har haft piano lektioner i 3 

år och inte före nu inser jag att jag har fått bra kunskap och förståelse av 

instrumentet. Det var så Luna blev till. Jag spelade upp några ackord grundade på 

D tonarten och hade poesin i min hjärna. Ibland får jag texten först och sedan 

musiken men den här gången var det musiken först. Jag skriver till månen som är 

min trogna vän och på samma gång till all kärlek som dyker upp och försvinner och 

dyker upp igen. På samma sätt händer det med månen. Jag kan säga att Luna var en 

skapelse på pianot som sedan kopplades till ett poem som jag skrev. 

 

Primavera (Vår): Som vuxen har jag bott i Sverige de sista 3 år och längtar efter 

att varje årstid ska komma, speciellt våren. Så föddes Primavera. Jag spelade 

ackorden den för första gången på piano och sjöng en melodi till den nästan direkt. 

Texten handlar om födsel av livet och naturen. 

 

Desequilibrio (Obalans): Obalans finns hela tiden i naturen, på vår planet och i 

samhället. Budskapet i låten är att man inte ska flippa ur. Det är svårt eftersom 

nästan ingen är medveten, man bor som i en bubbla och inte ens har vilja att se vad 

som egentligen pågår omkring oss. Fortsätter vi så förlorar vi allt. Jag skrev både 

musik och ackord på den här låten men något saknades i arrangemanget. Det var då 

Mattias och Povel skrev ett riff som passar utmärkt ihop med budskapet om obalans 
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och ösighet. Vi arrangerade om låten från grunden och den blev jätte bra. 

 

No:113: Den här låten inspirerades av verkliga historier, särskild min mors. 

Politiska flyktningar som har varit tvungna att sitta i fängelse och lämna sitt land 

för att de hade sin egen ideologi som inte passade makthavarnas. Både min far och 

min mor levde under diktaturer i sina hemländer. Båda satt i fängelse under många 

år och båda har berättat sina historier för mig. Där fann jag inspiration till mycket 

av min musik. Då föddes No:113, min tolkning av mammas berättelser. No:113 är 

numret på en fånge som historian på låten berättar om. 

 

Jag komponerade låten med hjälp av gitarren och refrängen var det som kom först. 

Sedan jobbade jag med verserna och bryggan som arrangerades om medan vi 

spelade in låten. 
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INSPELNING OCH MIXNING 

 

Amargo café: Vi producerade flera versioner av låten. I detta fall hade jag en 

tydlig bild om hur jag ville att den skulle bli mixad och både Povel och Mattias 

kom med bra idéer. 

Basigt, en stark stålsträngad gitarr som upprepar riffet hela tiden och en intressant 

effekt till trummorna som också är synt trummor blandad med live trummor. På 

bandoneon hade vi en gäst artist från Argentina som var här i Sverige och 

turnerade. Povel och jag bestämde oss för att han bara skulle improvisera inom 

låtens harmonik. 

 

Jag spelade in sång sist och hade en tydligt bild om hur jag skulle sjunga. Jag gick 

in i rollen och började känna de känslor som dök upp när jag skrev låten. Dock 

gillar jag att ha en coach i studion ibland och speciellt om jag experimenterar med 

mina egna verk. Jag känner att jag kan få bra tips och råd från andra konstnärer och 

på samma gång gör det att jag utvecklas mer. Povel gjorde detta jobb och ibland 

även Mattias. Så som med mina andra låtar gjorde jag olika versioner med olika 

tolkningar tills jag blev nöjd.  

 

Luna: Jag ville att pianot tillsammans med rösten skulle flöda som ett enda hav 

som består av ljud. Till den här låten fick jag äran att ha som gäst artist Marika 

Willstedt. Hon är en mycket begåvad och bred musiker och det är härligt att jobba 

med henne. Hon fick låten och jag bestämde mig för att inte ha så mycket 

färgläggningar på ackorden. Den är sobert, enkel och har en ökande dynamik. 

Låten börjar liten och kontrollerad och växer upp tills att den når en klimax. 

Musiken utvecklas och rösten följer med. Pålägget som gjordes i denna låt var en 

cellosynt som spelar A dur ackord hela vägen, syntbas på stick och under hela låten 

en stämmad effekt med en massa ljud som gör att den får Electro känsla. En effekt 

som jag tyckte mycket om var att Marika spelade in på ett piano som lät mycket när 

hon trampade på pedalen och det gjorde att inspelningen fick en häftig effekt som 

om vi satt i ett vardagsrum. Povel mickade upp pianot med 4 mickrofoner när vi 

spelade in.  

 

Sången: Jag tolkade texten och resten består självklart av känsla. Povel och jag 

jobbade noggrant med sångproduktionen. 

Med mixningen så drog vi bort lite höga frekvenser i min röst, den komprimerades 

och fick reverb effekt. Pianot fick lite dist på soundet och de höga frekvenserna 

försvann också. Cello soundet och bassynt finns i slutmixningen och båda har 

Povel spelat in.  
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Primavera:  

 

Vi spelade in grunder först förutom bas som Janne spelade in sist. 

Från början byggde låten bara på piano, trummor, bas och effekter. Till EP skivan 

bestämde jag att Primavera skulle låta mer pop. Mattias spelade in gitarr och det 

blev totalt 7 gitarrpålägg på låten. 

Povel spelade in ett häftigt och tunt trumkomp. Janne spelade in basen som hade en 

tydligt R n´B influens. Att lägga sång på den här låten var jobbigt. Varför? Jo, jag 

kunde inte riktigt bestämma hur jag skulle tolka den eftersom jag redan hade spelat 

in den med en annan version. Till slut fick sången en starkare attityd och det tyckte 

jag lät bra. Jag har verkligen lärt mig jätte mycket med det här projektet när det 

gäller att tolka mina egna låtar och det är en svår bit. Efter att jag hade lagt sång 5 

gånger var jag på studion en förmiddag innan jag skulle resa bort med ett band och 

turnera. Med mycket press av tid spelade jag in sången och blev äntligen nöjd med 

resultatet. 

 

Desequilibrio:   

 

Povel programmerade först trumkomp på datorn och Mattias spelade in riff och 

komp till låten. Sedan spelade Povel in trumkomp. Den här låten har 8 olika gitarr 

pålägg. Körerna har dubbats och för att också få ett skitigare sound på sången. Jag 

var väldigt hes och sliten i rösten då jag spelade in den. Det var medvetet. Så låter 

det när man sjunger i en rock konsert. Jag fick mycket rum och delay effekt samt 

lite dist på sången. Desequilibrio obalans, det handlar sången om. Jag tog ut min 

dramatiska och psyko del och fick ut det i låten. 

 

No:113: 

 

En av de svåraste låtarna. Vi spelade in grunderna först och riffet arrangerades 

efteråt. På bryggan kom Povel och Mattias på idén att få en mystisk känsla: jag 

viskar nästan och Povel spelar in en fett synt ljud på bryggan. Den här låten har 

varit svår när vi har producerat den eftersom den består av 3 olika delar. 

Inspelningsmässigt var det svårt att få en riktigt bra kick in till refrängen som redan 

var så bra. Vi jobbade mycket med att kötta på med gitarr pålägg på refrängerna 

och när Janne skulle spela in bas gjorde han fina basgångar som gick in i melodin.  

Mattias dubbade bas melodin med gitarren. Sången är inspelad med mycket styrka 

och för att få en starkare och mer övertygande attityd har min sång dubbats på både 

refrängerna och bryggorna. 
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PRODUKTION 

 

Att producera innebär att planera och lägga upp ett plan om ett arbete som man vill 

framföra och exponera. På detta viset började jag med produktionen av den här 

skivan från att komponera låtarna till att planera hela inspelningen. Jag ansvarade 

för produktion men Povel och Mattias var viktiga medarbetare. Speciell i 

arrangemangen och mixning jobbade vi i en riktigt platt organisation. Vi gjorde 

utbyte av olika åsikter gällande arrangemang och olika delar som arrades om 

medans vi spelade in. Jag tycker att det är smart att jobba på det viset och är glad 

att jag fick till det eftersom slutresultatet var den jag var ute efter. Vi lyssnar 

mycket på olika artister och får inspiration av olika delar som ljudeffekter och 

mixning. 

 

Med vissa låtar fick vi jobba mycket mer än med andra.  

Povel har skött en del med slutproduktionen själv när han mixar eftersom det är 

bättre att han är ensam när han gör det och sedan så fick Mattias och jag lyssna 

igenom det och komma med våra åsikter och ändringar. 

 

Jag känner att jag har lyckats att få ett sound på sången som har en helhet och egen 

tolkning. Allt trumkomp som finns på de rockiga låtarna har dubbats med effekter 

för att få det köttiga metall soundet. 

 

Vi hade olika roller i produktionen. Jag gav den latinamerikanska tonerna medan 

Povel och Mattias bidrog med sin egen bakgrund.  

 

Det blev en bra blandning: Latin/euro fusion pop/metall. 
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UTRUSTNING 

 

Studio: PomP  

 

Gitarrer:  
Fender telecaster 

Edwards Les Paul  

Martin Akustisk 

 

Pedaler: 
T-rex Mudhoney 

Diverse Bosspedaler (bla Dist, Tremolo...) 

Subdecay Black Star 

Subdecay (minns inte vad den heter) 

Line 6 DL4 
 

Som huvudförstärkare: Fender Hot Rod Deluxe. 
 

I förarbetet användes Line 6 POD 2 som emulerar olika förstärkartyper. Vissa utav 

de gitarrerna finns fortfarande kvar på låtarna. 
 

Programmet är Logic Pro 8.  
 

Melodyne på sången som har enbart använts till låten Desequilibrio på unisån 

körerna.  

(Melodyne används för pitch korrigering och man kan ändra styrkan på ljudet.) 

 

Effekter som använts är:  

EQ (equalizer) - där man kan forma ljudet genom att förstärka olika frekvenser.  

kompressor - man jämnar ut ljudstyrkan på materialet.  

reverb - skapa rum och efterklang.  

delay - också för att skapa djup i ljudbilden  

distorsion - använt en del på trummor, skapar övertoner och "skitar" ner ljudet.  

 

Vintage Warmer - en effekt som simulerar gamla analoga saker. Gör ljudet fetare 

och varmare.  

Ozone Izotope - mastrings effekt och som man använder i slutskedet efter mix. Gör 

att mixen blir mer samlad och större. 
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SLUTORD 

 

Detta har varit en av de bästa erfarenheter som jag har varit med om. Att sitta och 

skriva låtarna under sena kvällar då det ibland dyker upp en massa idéer precis när 

man har bestämt sig för att gå och lägga sig; det går helt enkelt inte att bara strunta 

i det. Jag har dock suttit framför pianot på skolan och forskat fram olika ackord och 

ljud, ackord som jag inte ens hade en aning om vad de hette men till slut fick jag 

fram svaret och allt blev så logiskt. Det har varit otroligt lärorikt att använda alla de 

kunskaper som man själv inte riktigt visste att man hade och hur långt se den egna 

utvecklingen har gått. 

 

Jag är i stor sett nöjd med hela projektet. Det finns kanske vissa saker som jag 

skulle kunna ändra och förbättra, ibland tycker jag att det skulle kunna låta bra på 

ett annat sätt, etc. men man måste också lära sig att bli nöjd. Det är viktigt att kunna 

sätta slutpunkt, annars kan man fastna i detaljerna och då kommer man ingenstans. 

Jag måste erkänna att jag är bra på att skjuta fram på saker och ting. Att ha en 

deadline till projektet och skivan kändes bara underbart. Jag har haft både bra och 

dåliga dagar under arbetets gång. Ibland ville jag bara lägga av men jag är inte en 

sådan person som ger upp. Det är ju mitt projekt och vem mer än jag tjänar på det. 

Det handlar om framtiden. “organico” är mitt första barn. 

 

Om ”organico” var stundvis svårt att producera var det ännu svårare att skriva om 

det. Hoppas att jag lyckats bra även med skrivarbetet. Allt handlar om att vilja. 


