Pressmeddelande
Social Ambitions släpper nytt album den 27:e februari
Stockholmsduon Social Ambitions släpper ANTICIPATION – uppföljaren till den hyllade debuten ALMOST GONE (2010) som bl.a nominerades till bästa syntalbum på Manifestgalan förra året.

Med ANTICIPATION visar Social Ambitions tydligt varifrån det elektroniska arvet i dagens pop- och dansmusik kommer. Influenserna från det tidiga 80-talets brittiska syntpop är starka.  Den initierade lyssnaren hör även ekon från Detroit, Manchester och den nya Australiensiska musikscenen.

Låtarna andas lätt på egen hand men tillsammans bildar de underlaget till en liten rockopera med inslag av så väsensskilda ämnen som kärlek, rave och religion.  För varje ny genomlyssning märks nya nyanser och detaljer och syftningar.

Det finns alltid en analog synthesizer med i ljudbilden. Det elektroniska soundet fylls av snärtiga beats, stora körer, pumpande basslingor och charmerande melodier. 

Sista spåret "Open field" skulle ursprungligen avslutats av en gospelkör men när inspelningen av den inhyrda kören inte höll måttet bestämde sig bandet för att släppa idén – men utan att säga något om detta. När skivbolaget fick höra den färdiga versionen av låten var reaktionen omedelbar; "Det känns som jag hör en gospelkör här men hur jag än lyssnar och lyssnar kan jag inte upptäcka den!"

Samarbetet med mastringsgurun Robin Rudén i Göteborg har fortsatt och på sätt knyter man samman Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö i och med kopplingen till skivbolaget Electric Fantastic Sound.

Sedan tidigare samarbetar de med formgivaren Thomas Berger som tagit fram bandets visuella identitet och även skapat omslaget till mini-albumet.

Anders: “Snitsigt och rytmiskt”
Micke: “Distinkt och elegant”

Artist: SOCIAL AMBITIONS
Titel: ANTICIPATION
Genre: Syntpop, Electronica, Alternativ pop
Producent: SOCIAL AMBITIONS
Musik/Text: SOCIAL AMBITIONS/SOCIAL AMBITIONS
Releasedatum: 27 februari, 2012
Skivbolag: Electric Fantastic Sound
Studio: SA/Vogel Kocksgatan, Stockholm
Mastering: Robin Rudén
Omslag och foto: Thomas Berger
Distribution/shop: Spotify, iTunes, Klicktrack, Amazon mfl
Lyssna och hämta
/anticipation-pr-se/" www.socialambitions.com/pr/anticipation-pr-se/ 

Kontakt
Skivbolaget: Johan Billing, 0730-980079, kontakt@electricfantasticsound.com   
Bandet: Anders Karlsson, 0703-112423, info@socialambitions.com

Läs mer om bandet och tidigare släpp
www.socialambitions.com 

Innehåll
Nr
Titel
Längd
BPM
Tonart
Övrigt
1
Rockers in my head
3:40
160
F
80-talsinspirerad pop
2
Angel
4:21
127
Em
Analog syntpop
3
A man
5:40
125
Am
Electropop
4
Rain
4:00
132
Hm
Detroittechno i popform
5
Open field
3:46
66
F
Ballad med gospelvibb


