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ELD SLÄPPER DEBUT EP  

“VOKAL”  

 7:e Mars 2018 
 

Göteborgska elektro-indie-trion ELD släpper sin debut EP Vokal den 7 mars 2018. 

 

På Vokal finner vi fyra välproducerade spår, varav singlarna, “Desire” ( 7/12/17) och             

“Every Girl for Herself” (24/01/18), släppta på var sin sida årsskiftet, redan har skapat              

ringar på vattnet världen över.  

 

“Det är väl bara att erkänna att jag är svag för denna typen av filmisk pop.”  

- Popmuzik - 

 

“Sometimes, one just needs to listen to a song to understand its brilliance and beauty. That no set of words can 

describe how sensational it is, which is the case for ELD‘s single, “Every Girl For Herself”.” 

 - The Revue - 

 

“The new single is a euphoric and uplifting blend of indie and electronic styles with pulsating Kavinsky-esque 

synths and a distinct nod to the band’s 70s and 80s melancholic songwriting influences.” 

- Plastic Magazine - 

 

“Fire, indeed; they know how to write a song. Their latest single, "Every Girl for Herself" bursts into the 

playscape, soaking in knowledge from far and wide, and finds her independence while navigating the wild.”  

- Magnetic Magazine - 

 

“Vokal” är frukten av tre års passionerat arbete för Göteborgs-trion och skapandet har             

inspirerats av solnedgångens ljus i västkust-studion Lyckholmia. Resultatet är en debut-EP           

som osar självförtroende; en intrikat och välskulpterad ljudbild som suddar ut gränserna            

mellan dansgolvseufori och elektroniska dagdrömmar. 

 

ELD’s superkraft har hela tiden varit att skapa en känsla av upplyftande melankoli och EP:n               

Vokal är inget undantag. De 4 spåren är på väg åt precis samma håll och överlappar                

varandra i de olika dimensionerna de verkar inom. Vokal är en rymdresa där planeterna              

byts mot molande gitarr, stjärnorna mot fantasifulla harmonier och som sammansluts i en             

vintergata av ett analogt synthkluster. De två nya spåren, “Everyone” och “Someone’s            

Love”, är ett bevis på ELD’s målmedvetenhet och vision. Här finns ingen anledning till att               

snåla med volymen! 

 

 



https://soundcloud.com/eldmusic/sets/vokal-ep/s-Cceft ** 

 

ELD har arbetat tillsammans med några av de finaste talangerna ur Göteborg’s            

musikarsenal när de skapat Vokal. Lägger du örat mot rälsen så hör du (flerspråkiga)              

gäststämmor av bl.a. Måns Jälevik (Her Majesty), Elaine Glantz och Lovisa           

Samuelsson. EP’n har mixats av John London (ELD) på ett gammalt norskt Thore             

Seem-bord, för att sedan få den slutliga handpåläggningen av Hans Olsson Brookes i             

Svenska Grammofonstudion.  

 

EP’releasen kommer att firas med ett gig på Göteborgs musiknav Pustervik genom Klubb             

Instant, fredag den 23e februari vid midnatt i Matsalen. Efter det kommer ELD att slå på                

den stora trumman och bjuda på releasekalas på dold adress i Göteborg den 10e mars, så                

håll kvällen fri och ögonen öppna för det vill ni inte missa! 

 

** EP-länken kommer att bli publik först den 7e mars i samband med releasen. Om ni                

skulle vilja använda spåren innan detta datum för radio/online så är ni välkomna att              

använda nedladdningslänken. Kontakta gärna christian@skiva.se för frågor och/eller        

eventuella intervjuer med bandet. 

 

 

https://soundcloud.com/eldmusic/sets/vokal-ep/s-Cceft

