
Pressemeddelelse

Den 19. august 2016 udkommer Simon Lynges tredje album, The Map Of Your Life.

Pladen er skabt sammen med den dansk/amerikanske producer, Noah Rosanes og den 
engelske musiker og sangskriver, Richard Lobb, som også er Simon Lynges mangeårige 
samarbejdspartner både live og som co-writer. Albummet er indspillet delvist i Simons 
hjemby Port Townsend i delstaten Washington på den amerikanske vestkyst og i København.

Pladen indeholder 10 nye sange, der alle reprœsenterer en ny side af kunstneren Simon Lynge,
som denne gang har valgt at inkludere �ere elektroniske og computergenererede elementer i
produktionen af sine sange. “Jeg har altid haft en stor forkœrlighed for elektronisk musik, men 
har ikke følt jeg selv kunne udtrykke mig på den måde. Nu har jeg givet mig selv lov til at prøve
noget nyt og det føles godt. Denne plade er for mig et bevis på større acceptaf mig selv; 
jeg føler mig gladere og mere rolig end tidligere i mit liv, hvilket nok har noget at gøre med alder
og det perspektiv man får ved at vœre far til to børn.”

Titelsangen, The Map Of Your Life, er en opfordring til at gå ind i mørket med hovedet løftet,
øjnene vidt åbne og villig til at lœre så meget som muligt af de udfordringer livet giver os.
“Jeg føler vi mennesker er blevet overbevist om at livet burde vœre nemt og at når vi møder 
modgang er der noget galt. Den tankegang er rigtig god for business fordi vi så forsøger at købe 
os til indre fred; det er på en eller anden måde fundamentet i det kapitalistiske system, at
der altid er noget bedre derude - grønnere grœs, en større bil. Vi har brug for forbindelse til og 
accept af vores indre mørke for ellers spreder vi ubevidst mørket til verden omkring os og vores
overforbrug skaber øer af a�ald i verdens have og gør fremtiden svœr for Vores børn og børnebørn.”

Track liste:

1. Hallelujah
2. Drum Beat
3. The Map Of Your Life
4. One By One
5. Cannibal
6. No More Of You
7. All The World Is Green
8. The Worker
9. Corner Stone
10. Old Mother Earth


