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“I STILL BELIEVE” – TREDJE SINGELN OCH
VIDEON FRÅN NARNIAS NYA ALBUM
Uppsala, 16 september 2016
Hårdrocksbandet Narnia släpper idag sitt sjunde studioalbum Narnia och samtidigt skivans tredje singel
– I Still Believe. Låten markerar tydligt bandets kristna tro och har i recensioner världen över, korats som
en av skivans absoluta höjdpunkter. Singeln släpps även tillsammans med en musikvideo, producerad av
Mats Vassfjord (Grand Design och 220 Volt).
Idag är det alltså dags för hårdrocksbandet Narnia att släppa sitt självbetitlade album, som dagen till ära firas
med ytterligare ett singelsläpp. Låten heter I Still Believe och har hyllats i recensioner från hela världen, där
man ofta anser att låten är skivans absoluta höjdpunkt.
Liksom föregående två singlar, Reaching For The Top och Messengers, lanseras även denna tredje singel tillsammans med en musikvideo. Videon är producerad av Mats Vassfjord (Grand Design och 220 Volt).
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.
Lyssna på nya låten I Still Believe och följ bandet via deras nya hemsida narniatheband.com och genom deras
kanaler på social media.
Länkar för I Still Believe:
YouTube:
iTunes: 		
Amazon: 		
Spotify: 		

https://www.youtube.com/watch?v=o0GmTRm67rw
https://itunes.apple.com/se/album/i-still-believe-single/id1148755839
https://www.amazon.com/I-Still-Believe-Narnia/dp/B01LA7N8Q4
https://open.spotify.com/album/3Idx1R5PUj5hA5n9ZgGEGU

Narnia 2016:
Christian Liljegren: Sång
CJ Grimmark: Gitarr, keyboards & bakgrundssång
Andreas “Habo” Johansson: Trummor
Martin Härenstam: Keyboards
Andreas Passmark: Bas
För bokning och mer information, kontakta:
booking@narniatheband.com

narniatheband.com
facebook.com/narniatheband
instagram.com/narniatheband
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Narnia, vänster till höger: Christian Liljegren (sång), Andreas “Habo” Johansson (trummor),
CJ Grimmark (gitarr), Andreas Passmark (bas), Martin Härenstam (keyboards)
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