
Schhh... släpper 2 nya album, 8:e november 2012

Schhh production presenterar nya album av RIS OCH ROS och AS GOOD AS IT GETS

Schhh är ett nytt bolag med inriktning på utgivning av unik ljudkonst och musik! Schhh production främjar 
konstnärer, musiker och kompositörer som går lite längre antingen de arbetar med förädling och fördjupning 
eller att de utmanar gränser och banar nya vägar.
De nya albumen kommer att vara tillgängliga på Itunes, Spotify, Amazon m.fl.

             
 
RIS OCH ROS  -  No Service   SE3JQ12002
RIS OCH ROS deklarerar att de inte tar något ansvar för sin musik! De 
sammanfördes av en extern producent som även hittade på namnet.
RIS OCH ROS levererar musik utan några som helst garantier. Ingen 
service, ingen Wi-Fi, dåligt väder - MEN- Feedback, syntar, cymbaler, 
ledande tråd, fasta och variabla motstånd, diverse elektroniska 
komponenter and oemotståndlig musik!

Ann Rosén och Jakob Riis kombinerar sin långa erfarenhet från ljudkonst, 
improviserad musik och komposition med elektriskt ledande textilier, 
sydda syntar, laptops, cymbaler och mixerbord feedback. No Service är 
inspelad på Elektronmusikstudion EMS, Stockholm, december 2011 och 
mixad på Inter Arts Center, Malmö, juni 2012.

AS GOOD AS IT GETS - Theory of Everything 
SE3JQ12003
AS GOOD AS IT GETS är en duo bestående av elektron musik 
veteranerna Lars Bröndum and Sten-Olof Hellström. De är utforskare 
och experimentallister sökande efter sätt att skapa musik utan stödja 
sig på klichéer och favorit tricks. I sin jakt på en musikalisk “Theory of 
Everything” tar AS GOOD AS IT GETS med sig lyssnaren på en resa till 
outforskade ljud-världar och kontinenter.

Lars Bröndum och Sten-Olof Hellström är båda sedan länge aktiva som 
musiker och kompositörer av elektroakustisk musik! De föredrar analoga 
syntar men kryddar gärna med digital ljudsyntes. Theory of Everything 
består av liveinspelningar från Nya perspektiv, Västerås och Fylkingen, 
Stockholm.

För att erhålla recensions exemplar kontakta oss, records@schhh.se och skriv “review copy” i ämnesraden.
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