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Frank Ådahl släpper klassisk
Edin/Ådahl-låt som dansremix

Låten Reser till kärlek är en av Edin/Ådahls största framgångar och en av
deras mest spelade låtar. Genom ett minst sagt otippat samarbete ger nu
Edin/Ådahls leadsångare, Frank Ådahl, nu ut en klubb/dansversion av den
forna hitlåten.
Det började redan för tre år sedan då Fredrik Jacobi Muskos på Musichelp hjälpte Frank att
ge ut skivan Helt enkelt, där Frank gjorde nyinspelningar av låtar han gillar och som berör
honom.
Fredrik lyssnade igenom skivan och fastnade för Reser till kärlek och däri hörde han ett
sound som inte hade funnits förut. Han ville göra en dansremix av den. Som sagt, helt
otippat, men Frank var med på noterna och så var samarbetet igång.

– Jag visste inte alls vart detta skulle leda utan såg det som en utmaning att pröva otrampad
mark. Och faktum är att det är exakt samma sångtagning som används i remixen som på
skivan Helt enkelt, säger Frank.
Första remixen för en Edin/Ådahl-låt
Reser till kärlek som remix sticker ut jämfört med originalet och riktar sig till alla som gillar
en dansant och bra låt med kraft. Det är också första gången någonsin som Edin/Ådahl har
blivit remixade.
– Jag älskar att spränga musikaliska gränser och bryta mönster, och på senare tid har jag jobbat
med såväl opera- som vis- och hårdrockartister till mina remixer och produktioner, säger
Fredrik.
Reser till kärlek (Chuck Dread Remix) kommer från och med mitten på juni 2011 att
distribueras till radio, press och övrig media. Nedan finns all information, samt låten som
MP3 och högupplöst audio. Den kommer även att finnas tillgänglig på iTunes, Spotify och
hos andra nedladdningstjänster från början av juli.

Ladda ner Reser till kärlek:
AIFF, 35 MB – http://dl.dropbox.com/u/365245/FrankAdahl-ResertillkarlekChuckDreadRemix.aif
MP3, 4,5 MB – http://dl.dropbox.com/u/365245/FrankAdahl-ResertillkarlekChuckDreadRemix.mp3
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