Ingemar Olsson lägger korten på bordet

Han har skrivit mer än 200 egna låtar, utgivna på drygt 20 album.
På ett år har han nu spelat in tre nya album … med låtar han skrev på 70-talet:
NYTOLKAT (oktober 2015), KOM IGEN (april 2016) … och nu (november 2016)

SPEGELVÄND
12 låtar skrivna 1976 - inspelade 2016
Ingemar har lyssnat på vad han skrev för längesen, vridit och vänt på låtarna … och insett att:

”Jag älskar fortfarande popmusik … raka melodier och texter som jag står för! ”
(Citat) ”Kanske lite mer religiös på den tiden, men tror definitivt fortfarande på Jesus”
(Citat)

Han var först i Sverige med att skriva pop på svenska (1969) Och på den vägen är det
På sina tre nya album har Ingemar visserligen bytt ut några ord och lagt till en vers och skrivit en
ny refräng här och där, men ändå … samma fast bättre … Nytolkat kom igen spegelvänt
Omgiven av musiker i världsklass
BACKA HANS • PER LINDVALL • STAFFAN ASTNER • JÖRGEN INGESTRÖM
PER-ERIK HALLIN • FRANK ÅDAHL
1976 övertalades Backa Hans av Ingemar att skaffa en elbas och ta sitt allra första studiojobb.
Det gällde då en LP med låtarna som Backa nu fick spela på nytt - 40 år senare. Däremellan har
han spelat med artister som Ulf Lundell, Magnus Uggla, Povel Ramel, Lisa Nilsson, Per Gessle
och många, många fler. Men först alltså Ingemar Olsson
Detsamma - fast som keyboardspelare - gäller Per-Erik Hallin.
Från inspelningen av Ingemars LP 1973 reste Per-Erik till USA och blev Elvis Presleys pianist.
Men nu spelar han på Ingemars plattor igen.
En tredje musiker som gjorde sitt allra första jobb som studiomusiker med Ingemar Olsson
är Janne Schaffer (LPn "Livs levande" (1970). På Nytolkat (2015) är han också med.

Web site: ingemarolsson.se

