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Ble ranet under innspilling av låt
Finson slipper ny låt “Flood” med vokalist Ida Isax.

(Oslo, Norge) 1.mars, 2016
Finson er ute med “Flood”, sin andre singel dette året og denne gang i samarbeid med vokalist Ida
Isax. Slippdato er 7. mars, 2016, og låta blir tilgjengelig i alle digitale butikker og
streamingtjenester.
Etter et års opphold i Hellas, har Finson til kontrast satt opp hjemmestudioet sitt på en gård i Norge.
Det siste drøye halvåret har Finson gitt ut EP’en “Going South”, singlene “Trouble”, “Corazon” og
“Yeah Yeah Yeah”, samt en uoffisiell remix av Astrid S sin “Hyde”.
Som fan av hverandres musikk, har det for Isax og Finson lenge vært et ønske om å samarbeide
musikalsk. “Flood” startet som et gammelt låtutkast fra Finsons arkiv med halvferdige
produksjoner. De møttes med kassegitaren, notatblokka og en dose av Finsons favorittiskrem, og
startet det melodiøse og lyriske samarbeidet. Da det var tid for innspilling av vokal, brakte Finson
med sitt opptaksutstyr til Idas hjemmestudio i en bygård i Oslo. Utstyret til store lapper stod pent
plassert i Idas trappeoppgang, og mens Finson parkerte bilen et kvartal unna, var tyven innom og
rappet med seg alt. Finson beskriver:
”Det var som en ninja-tyv! Jeg var borte i to sekunder, og vipps. Med testosteron tytende ut av øra,
løp jeg rundt i nabolaget i håp om å finne gjerningsmannen! Jeg fant ham heldigvis ikke.”
“Flood” er en miks av pop og elektronika, men akustiske elementer har fortsatt en viktig rolle i
Finsons musikk. Låta har et stødig driv, et mektig lydbilde og en nydelig vokal som beskriver anger
etter utroskap og et desperat forsøk på å gjøre det godt igjen.
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