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Nytt album med Nilla Nielsen ”Så nära” 
Nilla Nielsen ger i sommar ut sitt femte album ”Så nära”. För 
första gången är det ett helt album på svenska. Länk till 
lyssningssida bifogas. 

Nilla Nielsen har utmärkt sig med sin unikt varma, känslosamma röst 
och för sina starka och mångfasetterade texter. Hennes sånger är som 
små färgstarka filmer eller noveller var för sig. Vare sig hon sjunger 
om kärlek (”Kommer inte att sova i natt”, ”Så nära”), barndom och 
vänskap (”Du gav mig Fantomenringen”), miljö/rättvisefrågor 
(”Vänster och höger”, ”Om jag var Gud för ikväll”), eller 

samhällsfenomen (”Jag har sett det på Facebook”), är det med en sån innerlighet att man nästan känner 
allt det hon känner. Albumet innehåller dessutom en remix av ”Himmelen måste saknat sin ängel” som 
Nilla skrev till minne av de saknade efter tsunamin 2004. 

”Jag tycker lika mycket om att skriva på engelska som svenska och nu är det så många som bett mig 
skriva mera på svenska så det blev en hel skiva.” 

”Så nära” kommer rakt från mitt hjärta, som alla mina album har gjort. Men kanske är det ändå detta 
som kommer att upplevas allra närmast, just för att det är på svenska, så låttiteln är väldigt passande. 
Skivtiteln reflekteras på flera plan i många av berättelserna jag sjunger, och den står också för hur jag 
strävar efter att vara och leva mitt liv, nära, kärleksfullt och äkta. Jag hoppas att lyssnaren ska känna 
mycket när de lyssnar på min musik.” 

Medverkande musiker på albumet: 
Janne Bark, Walle Wahlgren, Alfred Andersson, Niklas Ekelund, Ronald Alertsen, Linnea Ohlsson. 

Tidigare album 

”Redemption Sky”, 2004 
”Shellshocked” 2008 
”Shadows” 2010 
”Higher Ground” 2010 

För mer info: 

Lyssna på nya albumet - http://nillasanara.blogspot.se/ 

Nillas hemsida (där även högupplösta pressbilder finns) - www.nillanielsen.com 

Nilla Nielsen, 073-686 28 42, info@nillanielsen.com 

Peter Hemgard, 0708-93 19 86, promotion@nillanielsen.com 


