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Arvingarna släpper albumet ”Klart det ska
bli jul” 18 november – innehåller
nyskriven julmusik av Andreas Mattsson,
Thomas G:son och Stefan Brunzell

Fredagen den 4 november öppnar Arvingarna portarna till julen 2022 genom
att släppa helt nyskrivna julsingeln ”Klart det ska bli jul”, skriven av Andreas
Mattsson. Som bekant möttes Arvingarna och Andreas Mattsson i Så mycket
bättre förra hösten där Casper, Lasseman, Kim och Tommy tolkade Popsicles
hitlåt ”Hey Princess” som i Arvingarnas regi blev ”Prinsessan”.



Om juliga samarbetet med Arvingarna berättar Andreas:
Jag blev förvånad men väldigt glad när Arvingarna frågade om jag ville skriva en
jullåt. Klart jag ville!
Tack Arvingarna för att jag fick vara med, och tack för att ni gjorde låten så
väldigt bra!

Andreas har tidigare skrivit in sig i svensk julmusikhistoria med Peter Jöbacks
klassiker ”Jag kommer hem igen till jul”.

Under den långa och stämningsfulla vägen fram till jul bjuder Arvingarna på
ytterligare två nyinspelade jullåtar och ett album där bandet samlar alla sina
jullåtar, nya som gamla. ”Dröm om december” släpps 11 november och det är
en nyskriven julpärla signerad Thomas G:son och Stefan Brunzell. Fredagen
den 18 november släpps hela julalbumet ”Klart det ska bli jul” och då med
nyinspelade coverlåten ”Önska God Jul till varann” i fokus. Låten är en svensk
version av Shakin’ Stevens stora julhit ”Merry Christmas Everyone” – och det
är första gången den låten ges ut på svenska. Översättningen är gjord av
Danne Attlerud.

”Klart det ska bli jul” - LÅTLISTA
1. Klart det ska bli jul (nyskriven låt av Andreas Mattsson, release 4
november)
2. Dröm om december (nyskriven låt av Thomas G:son och Stefan Brunzell,
release 11 november)
3. Önska God Jul till varann (nyinspelad cover – första gången låten ges ut på
svenska, release 18 november i samband med att hela albumet släpps)
4. Juletid
5. Låt mig få tända ett ljus
6. När snön faller ner
7. Rudolf med röda mulen
8. Tomten kommer snart
9. Änglarnas jul
10. Låt oss skänka hopp

Julalbumet ”Klart det ska bli jul” släpps digitalt och på CD och de tre
nyinspelade låtarna samsas alltså med Arvingarnas tidigare utgivna jullåtar –
som gjort succé på julens alla spellistor med sina över 15 miljoner streams.
De tre nya låtarna är producerade av Stefan Brunzell och några av Sveriges
absolut främsta musiker medverkar på inspelningarna.



God Jul önskar Arvingarna!
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