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The Ballroom Band och Linda Ström
från Cookies n Beans släpper singeln ”Hard Times” 1 Nov.

”Hard times” är inspelad i Skebobruk under en magisk Septembervecka i fjol.
The Ballroom Band hyrde den gamla Smedjan och satte upp en studio för att göra bandets tredje fullängdsalbum. Att Linda skulle sjunga på spåret var en ren händelse, Fröken
Ström var på plats för att vara hemlig gäst på bandets spelning i Skebobrukspuben.
”När vi insåg att vi hade 20 min över och Linda på plats så bad vi henne lyssna en gång på låten och sen
spelade vi in direkt, resultatet blev långt över förväntan, kom ihåg att vi i bandet rös av välbehag och
gjorde själsliga High-five med varann när Linda gick in sjöng som bara hon kan, och satte det på en tagning!” säger Martin Frontman sångare i The Ballroom Band. Hard Times är ett klockrent relationsdrama
innehållande både hopp och förtvivlan och soundet är som vanligt alternativ Folk n Country. Albumet
kommer släppas under våren 2014.

Live 1-2 Nov
För att fira detta så spelar Bandet och Linda två exklusiva spelningar 1 Nov på Mosebacke i Stockholm
och 2 Nov på Skebobrukspuben.

Nya låtarna Live för första gången
Resten av albumet kommer nästa år och bandet kommer prova de nya låtarna för första gången under
dessa dagar. Alla gäster erbjuds också att förbeställa The Ballroom Bands skiva och få den signerad och
hemskickad när den är klar!

Pressröster om The Ballroom Band:
“Som ett Last Waltz fast utan superstjärnor och utan avsked, en början till något
stort! ” - Gefle Dagblad
” The Ballroom Band vaknar med bångstyrigt The band-skägg på morgonen för att
avsluta sina kvällar i metaforisk, paljettglittrande tuxedo i Glen Campbell-elegans”
- Arbetarbladet

“It ́s difficult to believe this ain’t Nashville”
- Fatea Magazine (UK)

Hard Times

(Kjellgren/Persson)
Martin Frontman – Sång
Pelle Andersson – Mandolin, Piano & Kör
Peter Hjerpe – Trummor
Jonas Lönngren – Gitarrer
Clas Lassbo – Kontrabas & Kör
Jesper Lindberg – Pedal steel
Linda Ström – Sång
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