
El len Pedersen  skriver musik där soft soul, i samspel med hårresande stråkarrangemang, får möta både pop och jazz. Med charmig sång på skånska beskriver hon i 

sina texter känslor och tillstånd som de flesta av oss kan relatera till och förstå. Låtarna har sitt ursprung i sångerskans vardagsrum och nu presenteras de för första gången på en 6-spårs debut-
EP. På inspelningen hörs många fantastiska malmömusiker som alla på ett eller annat sätt bidragit till musikens helhet och låtarnas karaktär. 
 
 
”Ellen Pedersen lyckas gång på gång ge mig starka känslor kring hur det känns att bo och leva i Malmö just nu. Morgonkaffe på Simpan, hipsterkaffe på Kaffebaren, grill på 
bakgården, dejt vid statyn på torget, picknick vid rosen, sola vid väggen på torget, bluegrass på Far i Hatten, finmiddag på restaurang Möllan, releasefest på Grand, soul på 
Moriskan, hipstermiddag på Kaos, sommarklubb på Debban, fyllemat på Zaras, nattlig promenad till Ribban med en vän som hjälper dig att dricka upp den sista slatten och 
slutligen gå hem genom slottsparken ackompanjerad av fåglars kvitter i nästan nyktert tillstånd, med sommarjackan klassiskt kastad över axeln och med ett löjligt leende 
målat på läpparna. Hade jag varit Ross i vänner hade jag ringt min egen telefonsvarare och sagt “Kom ihåg det här tillfället och hur du känner dig just nu. Nu mår du bra, 
kompis!””  

– Jonnie Holmberg, www.malmoemusik.se 
Medverkande musiker : 

 
Ellen Pedersen - Leadsång      -      John Venkiah - Piano 

Joakim Svensson - Gitarr      -      Joakim Lissmyr - Bas 

Edvin Hjertquist - Trummor      -      Rasmus Nyvall - Saxofon 

Heidi Karlsson - Stämsång      -      Madeleine Frey - Stämsång 

Louise Jansson - Violin      -      Siri Skansberger - Violin 

Sebastian Flögel - Viola      -      Sanna Henriksson Spolaor - Cello 

 

EPn är mixad och producerad av Jonas Jönsson, Red Pine Productions. 

 

Releasekonsert 25 maj, Grand Öl&Mat i Malmö. 
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