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Det sex man stora svensk-danska bandet Amaranthe fick en braksuccé med sin debutskiva
som släpptes för två år sedan. Nu är de aktuella med andra skivan och det har varit
en aldrig avstannande resa bandet fått från sin debut och hit, vi stämde
upp med mannen som startade bandet - Jake E - och kollar
läget inför Amaranthes andra fullängdare.

Det hela startade för ungefär fem
år sedan. Jake och bandets gitarrist/keyboardist Olof Mörck
tyckte att det kunde vara en kul
idé att göra något som lät lite
annorlunda och därifrån föddes Amaranthe. Jake tänker tillbaka och minns väl hur allt kom
igång.
- Jag och Olof startade bandet
tillsammans 2008-2009 någon
gång och innan det huserade jag
i ett band som heter Dreamland.
Amaranthe startade ju först som
en kul grej mellan mig och Olof,
allt var bara på skoj och det var
en ren “coincident” att Elise och
Andy blev medlemmar i bandet. Från början var tanken med
egentligen att de skulle vara gästHallowed PDF-Magazine
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artister. Efter ett tag så började
skivbolagen höra av sig och till
slut valde vi att signa med Spinefarm/Universal som har gjort ett
fantastiskt jobb “so far”!

Mycket spelningar

Att Jake kastar in en massa internationelliska mitt i svenskan är inte
särskilt förvånande - ända sedan
skivan släpptes har bandet varit
ute och spelat live och intresset
har utan tvekan varit störst utomlands och inte så mycket här
i Sverige.
- Det har varit en helt fantastisk resa med över 100 spelningar
under 2011 och vi har åkt ett par
varv runt jorden.
Vad har varit roligast?
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- Vi var del av revolutionen i
Tunisien, Kom till Japan några
veckor efter att Fukushima exploderade och vi har spelat förband
för allt från Hammerfall till Limp
Bizkit. Så det är svårt att välja en
rit en helt fantastisk resa och den
kommer att fortsätta under 2013.
Ja, 2013 är redan uppbokat
med spelningar ända in i sensommaren. Och först och främst ska
bandet åka på turné tillsammans
med Stratovarius i samband med
att skivan släpps, vilket känns
som ett intressant turnépaket. Jag
frågar Jake vad vi kan komma att
förvänta oss om vi väljer att besöka någon av deras spelningar.
- En fantastisk turné med två
Amaranthe på webben:
http://www.amaranthe.se/
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dundertaggade band som kommer att göra en helt fantastisk
turné tillsammans! Och bomber
och granater kanske?
Den tredje mars gör bandet
turnéstart i Ängelholm för att
värma upp innan turnén börjar
på riktigt i Finland åttonde mars
och åter når Sverige 17:e och 18:
e april (Malmö respektive Stockholm).
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Nytt album
Det som ligger bakom denna
stundande turné är naturligtvis
det nya albumet som släpps i butik här i Sverige 20:e mars. Sedan
i slutet av januari har man dock
redan kunnat få ett försmak av
albumet i form av skivans första
singel, titelspåret The Nexus, men
valet av den låten som första
singel var inte helt glasklart.
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- Jag personligen hade en annan låt i tankarna från början,
menar Jake, men det blev titelspåret istället. Så här i efterhand
så tycker jag att det blev helt rätt
låt! Det är alltid skitsvårt att välja
vad som ska vara en singel. Låten
ska ju nånstans representera hur
hela albumet låter. Samtidigt som
det ska vara en stark låt.
Intresset för singeln har varit

Amaranthe på myspace:
http://www.myspace.com/amaranthemetal

stort redan från första dagen och
Jake är naturligtvis väldigt exhalterad över detta.
- Helt fantastiskt! Vi hade mer
än 20 000 views på videon redan
under första två dagarna och över
300 000 efter en vecka. Det verkar
Varken singeln eller albumet
är särskilt radikalt annorlunda
mot debuten, istället har bandet

lagt störst vikt på att utveckla det
dem redan hade och göra musiken på andra skivan ännu bättre
snarare än att ödsla energi på att
- Vi kände att vi fann vårt
sound redan på första skivan, så
vi har haft turen att slippa tänka
så mycket på “hur” vi ska låta
utan kunnat fokusera oss på att
skriva bra låtar till 100%. Jag tror

Amaranthe på youtube:
http://www.youtube.com/user/AmarantheMusicVEVO
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Amaranthes fans kommer att
känna igen sig på ‘The Nexus’
men allt är lite MER!
Och inte heller inspelningsprocessen var särskilt annorlunda
denna gång med samma producent, studio och manskap. Men
det fanns några skillnader, berättar Jake.
- På första skivan hade vi
allting klart in i minsta detalj.
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Vilken fiktig figur är mest lik bandets
medlemmar, enligt Jake E
Elize Ryd (female vocals) - Garry
(Snigeln i Spongebob squarepants)
Andreas “Andy” Solveström (harsh vocals) - Ior
Olof Mörck (guitar & keys) - Legolas
Morten Løwe Sørensen (drums) - Hulken
Johan Andreassen (bass) - Grinchen
Jake E (clean male vocals) - Tigern (i Nalle Puh)
Thomas (manager) - Gammelsmurfen

Denna gången valde vi att inte
förproducera demosarna alldeles för mycket för att på så sätt
skapa lite “space” för ändringar
och idéer som kommer i studion.

Häftig video
Jake tycker att det varit en dröm
att arbeta med en så duktig producent som Jacob Hansen på
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både detta och bandets första album, även om han inte ser Hansen som bara en producent.
- Jacob är fantastisk bakom
spakarna. Han är ju mer en “engineer” än producent för oss men
maken till bättre produktioner
går inte att hitta.
ansikten för Jake i arbetet med
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‘The Nexus’, till exempel musikvideoregissören Patric Ullaeus
som gjort videon till singeln The
Nexus.
- Patric och jag jobbar otroligt
bra tillsammans och han är bäst
på marknaden när det gäller videos! Vinner inte videon pris för
bästa video någonstans så är det
något som är fel, säger Jake med
Amaranthe på reverbnation:
http://www.reverbnation.com/amaranthe

ett leende och avslöjar att videon
spelades in på “hemliga locations” runt om i Sverige.
Längre än så hinner inte jag
och Jake i dag, men vi innan vi
rundar av ger sig Jake och jag
som egentligen är med i bandet
Amaranthe - resultatet kan ni se
här ovanför.
Amaranthe på last.fm:
http://www.last.fm/music/Amaranthe

Bandet Amaranthe har förmodligen bara börjat sin framgångssaga och ‘The Nexus’ är andra
kapitlet i denna. Vad framtiden
har att ge detta band är bara att
vänta på och se, men det ser
onekligen bra ut än så länge. En
läsa bland våra recensioner och
missa inte när bandet kommer
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till Sverige i vår och sommar för
att se hur det går till när hela tre
sångare ska dela på scenen. Jake
tycker dock att tre sångare enbart
är till det positiva och avslutar
vår intervju med att säga…
- Kan bara hitta fördelar med
att ha tre sångare!
Fixxxer
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