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Avakhan utmanare till veckans Svensktoppen på
Sveriges Radio!
Avakhan som hyllats i brittiskt press har ofta kallas ett modernt Blondie. Nu är
de aktuella som utmanare i veckans Svensktoppen. Medlemmarna i gruppen
Avakhan är sprungna ur jazzen. När de för några år sedan ville ha nya
utmaningar sökte de sig till den elektroniska popvärlden – där de stortrivs.
Bandets sångerska Ava Eckermann som skrivit låten är från Ångermanland och
producenten tillika bandmedlemmen Joakim Lundgren kommer från Sävast/
Boden. Kristoﬀer Jonsson (bas) är från Vilhelmina.
Efter ett par album väntar nu ett tredje under 2017 och under live konserten i
Musikplats Stockholm gav de ett exklusivt smakprov på några av det nya
låtarna. Singeln ”Just Let Go” som spelas på Sveriges Radios kanaler är nu
veckans utmanare till Svensktoppen.
Lyssna på ”Just Let Go” i Svensktoppen 26/3
Aktuellt
-26/3 Avakhan är veckans utmanare på Svensktoppen med singeln Just Let Go. Nästa singel I
Got No Fear från kommande album släpps i april
För pressfrågor kontakta John på info@avakhan.net
Website: http://avakhan.net/
Spotify: http://bit.ly/2e1M59F
Soundcloud: http://bit.ly/2dRKlDY
Facebook: https://www.facebook.com/avakhan.music/
Youtube: http://bit.ly/2bL2ht4

Biografi
Avakhan är en norrländsk trio som bjuder på melodisk electro pop med influenser från Florence
And The Machine, Sky Ferreira och Marina And The Diamonds. Deras senaste singel ”Just Let
Go” har hyllats av den engelska pressen och bloggosfären. (Se citat nedan )
Radiopremiär för singeln var på Amazing Radio i England och har därefter spelats på flera av
Sveriges Radios kanaler.
Det hela började när Ava, Kristoffer och Joakim från Norrland träffades i Stockholm och bildade
bandet. Efter en tids turnerande dröjde de inte länge innan dom släppte debutalbumet ”It’s Not
What You Believe” där bl.a. Sveriges främsta jazzmusiker Magnus Lindgren medverkade. Deras
andra album "Way To Go" följdes upp av hyllade spelningar i London och Berlin.
Citat från engelsk press:
”Written and produced by the band, their latest single Just Let Go is an upbeat, feel-good pop
tune. An outrageously addictive chorus paired with Tegan And Sara – esque vibrant vocals is the
perfect combination for what feels like a hit.”
-The Hype Magazine, UK
...”Ava’s sugary chorus is the moment of the record, an irresistible that’s hard not to sing along
with eventually... it should get plenty of burn in clubs and on radio stations worldwide”
-Impose Magazine, UK
”This Swedish trio have just put out a joyous synthpop belter that we have been listening to a lot
this week...The song has been described to us having a Tegan & Sara-esque sound, and we’d
definitely agree on that one. It’s a fun, tongue-in-cheek track with a catchy melody and a lovable
production.” -Scandipop, UK

