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PIANISTEN OCH KOMPOSITÖREN ANDERS WIDMARK
SLÄPPER EN SERIE OM TRE LÅTAR MED TILLHÖRANDE FILMER
Under våren släpper Anders Widmark tre singlar med tillhörande filmer, där varje låt har
sin egen unika berättelse. Anders har samarbetat med bland andra fotografen Mattias
Klum och musikproducenten Viktor Ax.
Den första låten – ”Falling Apart” - släpps den 7 april. ”Falling Apart”, som är producerad
av Michael Ottosson, handlar om att tillvaron närsomhelst kan falla ihop, men att vi har
möjligheter att resa oss fastän vi kanske inte ens förstår det. Att människan har en kraft att
resa sig ur en till synes omöjlig situation.
I filmen, som är gjord av Anders tillsammans med fotografen Marcus Nystrand, flyttar en
nallebjörn in på en teater där det bor marionettdockor och andra figurer. I den teatermiljön
syns till exempel en dansande Carl von Linné tillsammans med andra klassiska figurer från
Commedia dell’ Arte, som Pulcinella och Pimpinella.
– Marionettdockorna är spännande och suggestiva och jag har alltid varit fascinerad av dem,
säger Anders Widmark.
Filmen är inspelad hos och med Teater Spektaklet på Den lilla teatern i Uppsala, där dockorna till vardags finns i ett skåp i foajén. Anders Widmark har haft en relation till Den lilla
teatern ända sedan han var barn – hans mamma arbetade där som scenograf. När han fick
idén till att videon skulle spelas in där, föll pusselbitarna på plats.
”Falling Apart” släpps på Spotify på tisdag 7 april och filmen släpps samtidigt på YouTube.
Under våren kommer yttterligare två låtar med tillhörande filmer:
”You can’t come home home without leaving first” – släpps i slutet av april.
”Laughter comes after rain”, släpps i mitten av maj.
Anders Widmark har skrivit text och musik till samtliga låtar.
KOMMANDE KONSERTER UNDER VÅREN:
• Uppsala den 21 maj 2015 - Svandammshallarna.
• Stockholm den 26 maj 2015 - Kägelbanan
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