Linnea Lindblom Veckans färsking

Vecka 4 är Linnea Lindblom, 18 år från Luleå, Veckans färsking i P4 Norrbotten med låten Syzygy. I framtiden hoppas hon kunna försörja sig på musiken.
Linnea Lindblom från Luleå är 18 år och pluggar estet musik. Hon älskar att
dansa, laga mat, resa och vara ute i stugan.
– Min familj är väldigt musikintresserad, och vår lägenhet är full med gitarrer.
Pappa spelar alla möjliga instrument och är med i ett band. Därför har jag alltid haft
musiken runt omkring mig.
– Men ingen har någonsin tvingat mig att spela säger hon.
Intresset började när hon hörde en bra låt som hon ville kunna spela på gitarr,
och gick och frågade sin pappa hur hon skulle spela den.
– Jag var ungefär tio år. Ända sedan dess har jag spelat gitarr och sjungit.
Några år efter det började hon skriva egen musik, och låten Syzygy kom till.
– Det var den första ordentliga låten jag skrev som jag dessutom tyckte blev bra.
För två år sedan såg hon att BD-pop hade något som kallades “demoveckan”.
Man kunde skicka in en låt och få chans att spela in den i studio.
Så blev det. Med producenten Tomas Bäcklund, pappa Pelle samt musikerna

Erik Karlsson, Viktor Strandberg och Johan Ström från musikhögskolan i Piteå.
– Det var en fantastisk upplevelse att få arbeta i en studio med så duktiga
musiker, och det inspirerade mig verkligen att fortsätta. Det här vill jag vill göra.
Förutom som veckans färsking finns Syzygy även på Spotify och Youtube.
Drömmen är att kunna försörja sig på musicerandet.
– Jag har också planer på att plugga vidare inom musik, helst i London.
Just nu driver hon företaget Linnea Live UF som gymnasiearbete där hon spelar
live med egna låtar och covers.
– Så under vintern och våren kommer jag kunna ses live på lite olika ställen här
i Luleå.
Linnea Lindblom på instagram och facebook: @linnealiveuf
Tel: 072 706 29 64 mail: linnealindbllom@gmail.com
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