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Releasedatum: 2020-06-12 

 

Svenska popduon SOCIAL AMBITIONS släpper sitt tredje fullängds-

album A NEW FRONTIER. Duons återkomst sker efter tre års 

musikalisk karantän och tio år sedan succén med debutalbumet 

ALMOST GONE.  

 

“Det är kärleken till analoga synthar, pop, “back to basics” och 

samma bredd mellan naivt och episkt som debuten för tio år sedan” 

säger Anders Karlsson och Mikael Arborelius som grundade 

bandet 2005. 

Social Ambitions senaste släpp var 2016. Ett omvälvande år med 

separationer, existentiell kris och förluster av nära och kära som på-

verkade dem starkt. Musikaliskt och artistiskt hade gruppen stora 

ambitioner som resulterade i två nyskapande ISM:er (SA ISM I och 

SA ISM II). Sedan dess har de hållit sig själva i en läkande musi-

kalisk karantän - för att hitta kärnan och magin igen. Nu, på andra 

sidan duons metamorfos finns en tydligare vision. 

 

 

Duon har skrivit och producerat albumet utan påverkan utifrån. 

Kärleken till rötterna och det äkta analoga soundet har fått fritt spel-

rum i produktionen och låtskrivandet. ”Enkelheten och fokuseringen 

var en rening som hjälpte oss, verkligen, för vi var nere men uppe 

igen. På nio.”  

 

 

Varför släppa ett helt album?  A NEW FRONTIER med elva låtar kan 

avnjutas som ett klassiskt lyssna-från-start-till-slut-album. “Vi vill ge 

lyssnarna en helhet och tycker att albumet i sig är en konstform med 

urvalet, låtordningen, texterna och det visuella.” 

 

 

Texterna på albumet rör sig kring ämnen som slitningen mellan sam-

hörighet och enskildhet, ungdomlig förvirring och passion. “Vi har alla 

svårt att förstå känslor ibland och har också svårt att sätta ord på 

dem. Det här är vårt sätt att kommunicera det. Alla har sin väg framåt 

i livet och det gäller att hitta rätt balans mellan att vara sin egen 

särart och att samtidigt vara en del av ett sammanhang.  

 

Vi tror det sammanfattar SOCIAL AMBITIONS resa ganska bra.” 

 

 

 

KONTAKT:  

Anders Karlsson, +46 (0)703 112423, info@socialambitions.com 

 

 

LYSSNA, TITTA: Spotify - Soundcloud - YouTube 

SOCIAL MEDIA: Facebook - Twitter - Instagram 

 

DOWNLOAD ALBUM RESOURCES, SONGS (MP3), PRESS RELEASE TEXT, COVER & PHOTOS: 

http://www.socialambitions.com/pr-sa-anf 
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https://open.spotify.com/artist/0UyijPCmnJKOmEPGeIhuw9?si=hhotZ3OGSZ2gW50Yv_thkg
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A NEW FRONTIER - FAKTA 

Låtlista: 

1. Space (2:51) 

2. I Want You, INeed You (3:06) 

3. Kincroft Chaos (3:37) 

4. Reckless Child (3:05) 

5. Turn the Tables (3:10) 

6. Chemicals (4:31) 

7. Temper (3:22) 

8. Show Me Love (4:13) 

9. Everytime (3:44) 

10. Young Hearts (3:05) 

11. Do You Remember the First Time? (3:33) 

Artist: Social Ambitions 

Albumtitel: A New Frontier 

Producent: Social Ambitions 

Musik: Anders Karlsson/Mikael Arborelius 
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Mastering: Henrik Sunbring, Helter Skelter Studio 
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Distribution: DistroKid 

Streaming och download: Spotify, iTunes, Amazon, 

Google, Apple, Deezer etc... 

 

WEB: www.socialambitions.com 

DISKOGRAFI: http://www.socialambitions.com/discography/ 

FULL BIO: http://www.socialambitions.com/biography/ 

BILDER: http://www.socialambitions.com/media/ 

 

 

KORT BIOGRAFI - ÅRTAL I URVAL 

2005 - Bildades i STOCKHOLM i samband med medverkan i SVT-serien “Lite som du” som det fiktiva synthbandet “Das 

Sterbhus”. 

2006 - Första singeln BURNING 2006 släpps på bolaget Electric Fantastic Sound 

2007 - Gruppen blir en duo när Frank Ekelund lämnar. 

2010 - Debutplattan ALMOST GONE (Electric Fantastic Sound) … hyllat av Sveriges Radio (best of P3 LAB), nominering 

för årets synthalbum på Manifestgalan, Årsbästalistan på synth.nu. 

2012 - ANTICIPATION - ett minialbum med fem låtar släpps digitalt. 

2013 - CD-samlingen limited collectors edition PURGATORIO 07-13 släpps på USA-labeln A Different Drum 

2014 - Andra fullängdsalbumet HUNGER släpps digitalt och som CD i limiterad upplaga 

2016 - SA ISM I & SA ISM II - dubbel koncept-EP släpps digitalt - ett experimentellt samarbete med producenten Peter 

Lönngren (Peter Aries) och gospelvokalisten Moffe Lundberg 

2017-2020 - Går i musikalisk karantän med nytt låtskrivande 

2020 - Singlar samt albumet A NEW FRONTIER släpps 2020-06-12 
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