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PRESSMEDDELANDE:

NY SINGEL OCH VIDEO “REACHING
FOR THE TOP” AV NARNIA
Uppsala, 3 juni 2016
Hårdrocksbandet Narnia är tillbaka med nytt material. Bandet firar i år 20-årsjubileum genom att släppa
ett nytt studioalbum den 16 september. Uppföljande turnéer planeras nu i hela världen för att möta gamla
och nya fans.
Idag (3 juni) släpps första singeln “Reaching For The Top” från det självbetitlade albumet “Narnia”, tillsammans med en musikvideo, producerad av Mats Vassfjord (Grand Design och 220 Volt).
Länk till musikvideon: https://youtu.be/eJua-nolCJ0
På albumet återvänder bandet till sina melodiska rötter, men med ett uppdaterat sound. Resultatet känns
lovande och produktionen är väl genomarbetad av producenten CJ Grimmark. Mixning och mastring har
Thomas “Plec” Johansson gjort.
Narnia 2016:
Christian Liljegren – Sång
CJ Grimmark – Gitarr, keyboards & bakgrundssång
Andreas “Habo” Johansson – Trummor
Martin Härenstam – Keyboards
Andreas Passmark – Bas
Genom åren har Narnia etablerat sig som ett av de ledande banden inom melodisk, neoklassisk hårdrock och
har ett gott rykte som bra liveband. Nu fortsätter historien för bandet. Fansen har bett om mer och Narnia är
mer hungriga än någonsin.
Det nya, självbetitlade albumet “Narnia”, släpps i hela världen på CD, vinyl och i alla digitala format den 16
september 2016.
Narnia ser fram emot kommande år och är ivriga att få skriva ett nytt kapitel i sin historia.
Lyssna på nya låten “Reaching For The Top” och följ bandet via deras nya hemsida Narniatheband.com och
genom deras kanaler på social media.

För bokning och mer information, kontakta:
booking@narniatheband.com

narniatheband.com
facebook.com/narniatheband
instagram.com/narniatheband
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Turnédatum
19 aug Hope Night Festival, Sävsjö
23 sep Sofiehof, Jönköping
24 sep Nalen Klubb (Alcazar), Stockholm
25 sep iNTiMAN, Västerås
5 nov Blast of Eternity, Tyskland
11 nov Brainstorm Festival, Holland
Fler datum på ingång!
Omslag “Reaching For The Top” (singel):

Omslag “Narnia” (album):

Layout och artwork: Markus Sigfridsson
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Pressfoto 2016:

Foto: Mats Vassfjord
Narnia, vänster till höger: Christian Liljegren (sång), Andreas “Habo” Johansson (trummor),
CJ Grimmark (gitarr), Andreas Passmark (bas), Martin Härenstam (keyboards)

MANAGEMENT & BOKNING:
info@narniatheband.com
booking@narniatheband.com

EPK & PRESS:
narnia.jonomedia.se

BAND:
www.narniatheband.com
narnia@narniatheband.com
www.facebook.com/narniatheband

