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Ett tremannaband från Stockholm - så 
beskriver sig bandet Midway som bör-
jade sitt hårda jobb att skapa musik för 
två år sedan. De har redan hunnit med 
två album, Kickstart Riot och nu senast 
Low Life som fick bra betyg i Hallowed. 
Därför tyckte vi att det var lämpligt att 

ställa lite frågor till bandet.
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Midway började alltså sin bana 
för två år sedan, de repade flitigt 
redan från början och avslutade 
till och med sina arbeten för att 
skapa musik. Och skapade mu-
sik gjorde de snabbt, de spelade 
in sina första låtar i en studio vid 
namn Kingside. Det var också 
där de träffade Otto och Linda 
som blev Midways manager res-
pektive skivbolag. Senast släppte 
alltså bandet albumet ”Low Life” 
som enligt bandet själva har ett 
än mer seriöst låtskrivande och 
ett nyare sound.

Midway är ett klämmigt namn 
men kanske samtidigt inte ett helt 
vanligt sådant och dess ursprung 
bär inte med sig den konstigaste 
historia bakom ett bandnamn vi 
hört.

- Leaf kom på det för vi möttes 
alltid på gatan utanför reploka-
len. Där strålade vi alla samman.

Och det är lite samma historia 
kring vad som inspirerar Midway 
i sitt skapande, det är en enkel 
historia det också.

- All typ av musik egentligen 
och många som har varit fram-
gångsrika eller är framgångsrika 
inom musiken. All typ av musik i 
den mening då det spelas musik, 
på instrument. Vi gillar hantver-
ket.

Deras eget hantverk tycker 
de att man ska uppleva själv ef-
tersom det är en svår sak att be-
skriva och bästa sättet är kanske 
att se bandet live. Men energi och 
känsla är något bandet trots allt 
vill lyfta fram som starka ingre-
dienser i sin musik, det är även 
vad som nämns i Halloweds re-
cension av deras senaste album 
”Low Life” så energi och känsla 
finns där.

Low Life
I slutet av förra året släpptes det 
tidigare nämnda albumet ”Low 

Life”, ett album där de säger sig 
ha hittat ett recept de vill jobba 
efter. Där hela trion är involverad 
i låtskrivandet och där de hittat 
sitt sätt att skriva musik.

- ”Low Life” är den första plat-
tan där vi spelar som en trio. Som 
den formationen som Midway 
kommer att vara. Det är det soun-
det vi vill fortsätta med.  

”Low Lifes” släpp i slutet av 
förra året betyder också att Mid-
way släppt två album på kort tid, 
två ganska olika album om man 

ska tro bandet själva.
- ”Kickstart Riot” är en egentli-

gen ett helt annat typ av sound. 
Mer hårdrock och galnare känsla, 
mer lekfullhet i både text och mu-
sik. ”Low Life” har fortfarande 
samma energi och så är den mer 
välskriven och man kan känna att 
bandet har hittat rätt.

Det har varit en utveckling mel-
lan de två albumen och bandet 
konstaterar att de både utvecklats 
som musiker och som bästa vän-
ner och att de måste hitta bästa 

vänner för att orka repa så myck-
et som de gör. Det är ju ganska lo-
giskt när man tänker på det, man 
blir ju ganska nära varandra som 
band och kan säkert gå varandra 
en del på nerverna om man inte 
är bra vänner. Men frågan blir då 
vad dessa vänner är mest nöjda 
med när det handlar om det nya 
albumet ”Low Life”.

- Vårt nya sound och att det 
verkligen känns rätt. Från första 
låten till den sista.

En sökning på internet besvarar 

inte direkt frågan om hur intres-
set för Midways nya album varit 
och bandet säger själva att det är 
svårt att svara på det då albumet 
nyligen släppts men att det ändå 
verkar vara ett ganska stort in-
tresse och att de fått en del nya 
fans. Men också att de hoppas på 
att nå ut till en än större publik, 
bra recensioner verkar de ha fått, 
åtminstone det jag hittar och det 
tycks även vara bandets uppfatt-
ning.

- Reaktionen har varit bättre 

efter ”Low Life” än ”Kickstart 
Riot”.

Turnerande
Turnerande verkar vara något 
bandet gör relativt flitigt, vid 
intervjutillfället hade de precis 
varit på turné i Polen, Slovakien 
och Tjeckien och i år är förhopp-
ningen att de ska besöka Finland, 
Tyskland och Spanien för att 
spela sina låtar. Kanske kan det 
också bli någon festival. Och det 
är på scenen Midway är bäst och 
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enligt bandet så är det att spela 
live som alltid varit nummer ett 
för dem.

- Det är där vi är bäst. På live-
scenen. Det måste vi nästan få 
säga för att det var på grund av 
det vi nu har ett skivkontrakt.

Och antagligen får de se ett an-
tal scener under sina turer, men 
kanske inte de största och mest 
prestigefyllda, ännu. Men om 
bandet då får drömma fritt, vil-
ken arena skulle de då helst vilja 
äntra scenen på?

- Wembley.
Kort och koncist och svaret på 

vilket band de helst skulle vilja 
ha med sig på turné är lika själv-
klart.

- The Winery Dogs såklart.
Den turnén som tar dem till 

Wembley på turne med The Wi-
nery Dogs lär inte vara i bandets 
närmaste planer, där ligger lite 
mer jordnära saker.

- Nu blir det musikvideo, pho-
toshoot och förhoppningsvis en 
stor spelning i Stockholm där vi 
hoppas på att en del bokare och 
journalister kommer att komma. 
Men som alltid så åker vi in i re-
plokalen igen och repar. Repa, 
repa, repa…

Med det tackar vi Midway för 
att de tagit sig tid och svara på 
våra frågor och önskar dem lycka 
till med sina kommande äventyr 
i replokalen. Midways senaste al-
bum ”Low Life” finns ute nu.

Länkar:
midwaytheband.com
youtube
Halloweds recension av Low Life

http://www.midwaytheband.com/
https://www.youtube.com/user/midwaythebandswe/videos
http://www.hallowed.se/svensk/musik/recensioner/2016/html/midway-low_life.html

