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The REEHAB bildades hösten 2009 av fyra
arbetskamrater på Stena Line i Göteborg.
Efter åtta år med tre publicerade album,
många spelningar och tillskott av nya
bandmedlemmar låter bandet bättre än
någonsin och tar ut svängarna mellan och
förbi sina drömmar och inﬂuenser.

I december 2016 gick The REEHAB in i
SpinRoad Recording Studios i Lindome
och påbörjade inspelningav två nya låtar,
varav den första “Made Up My Mind” nu är
aktuell för release.

Att The REEHAB valde SpinRoad var ingen
tillfällighet. Producenten Pedro Ferreiras
erfarenhet kändes helt rätt för att
utveckla nya sidor av bandet. Låtarna ﬁck
sin slutliga form hos Ade Emsley, Table
Of Tone Mastering Ltd i London, som bl.a.
har mastrat skivor åt Iron Maiden

The REEHAB består av:
PeO Axelsson - Bas, sång
Johan Månsson - Gitarr
Sven Östlind - Gitarr, sång, munspel
Miriam Patel - Sång
Lars “Larro” Rosengren - Trummor

I Made Up My Mind tar begåvade Miriam Patel över leadsångsmicken och visar
upp en ny sida av The REEHAB! Miriam, som tidigare har förstärkt bandet med
bakgrundssång lyfter nu The REEHAB högt över marken till en nivå där man vill höra
mer.
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The REEHAB - Made Up My Mind (2017)

Made Up My Mind och The REEHAB’s tidigare
låtar ﬁnns efter 3 mars 2017 på:

FÖLJ The REEHAB
Facebook

facebook.com/TheReehab

Twitter

twitter.com/THE_REEHAB

Spotify
iTunes
Apple Music
Google Play

Instagram instagram.com/THE_REEHAB
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Deezer

Videon till Made Up My Mind blir publik

0700-928052

den 31 mars 2017 och ﬁnns redan nu

www.reehab.se

tillgänglig för förhandstitt på YouTube

info@thereehab.com

www.youtube.com/watch?v=DO9_k4rNzBM

Tidal
YouTube Music
Microsoft Groove
ClaroMúsica (beta)
MediaNet and 150+ mindre butiker
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Datum

I skuggan av Idol, Talang och Melodifestivalen ﬁnns en annan värld. Där lever

28 mars 2017

Göteborgsbandet The REEHAB, ett annorlunda rockband med fem familjeförsörjande
medlemmar. De tre kvarvarande grundarna PeO Axelsson, Johan Månsson och Sven Östlind

Till

var med från starten 2009 och arbetade då vid Göteborgs stora färjerederi. Efter en kort

Nyhetsredaktioner

period med covers började bandet skriva egna låtar och publicerade under åren 2012 -

Musikjournalister och recensenter

2014 tre album i egen regi. En efter en bytte medlemmarna jobb men behöll bandet som

Bloggare

utvecklades med nya bandmedlemmar, duktiga producenter och olika uppträdanden.

Arrangörer, bokare
m.ﬂ .

Med åtta år bakom sig som band släpper The REEHAB efter tre års musikskrivande två helt
nya låtar ”Made Up My Mind” och ”You Rock”, med inspiration och energi från livshändelser

Från

och nya medlemmar. De nya låtarna kommer att publiceras fortlöpande med ett par

The REEHAB Management Ek. för.

månaders mellanrum. The REEHAB har fått ett nytillskott i bandet med den rutinerade

Sven Östlind

trummisen Lars “Larro” Rosengren. Miriam Patel känner många igen från bandets två

Lindåsvägen 29

senaste album och många spelningar. Miriam som tidigare lyft The REEHAB med skön

437 31 LINDOME

körsång får nu en framträdande roll i Made Up My Mind. Ett nytt The REEHAB växer fram

0700-928052

musikaliskt.

info@thereehab.com
www.reehab.se

Den egna musiken är en stor orsak till att de tre familjefäderna och forna kollegorna
lyckats hålla ihop bandet genom åren. De 17, (snart 19) publicerade låtarna har skrivits
tillsammans i en kreativ process med oömma tår (stålhättor på skorna...) och utrymme för
olika inﬂuenser och idéer. i The REEHAB är det sällan initiativtagaren till en låt som slutför
låten. Ofta enas bandet om ett gott slutresultat som i regel skiljer sig från de ursprungliga
tonerna och med den nya sättningen hoppas bandet på ett ännu bredare deltagande där
alla är med och skapar nya låtar.

Processerna omkring tidigare album med producenten Danne Johansson har betytt
oerhört mycket för The REEHABs sound och utveckling, både som band och individuella
musiker. The REEHAB har för de nya låtarna valt att samarbeta med Pedro Ferreira, British
Awards-krönt producent på SpinRoad Recording Studios i Spinneriet, Lindome.
Att The REEHAB valde SpinRoad var ingen tillfällighet. Producenten Pedro Ferreiras
erfarenhet kändes helt rätt för att utveckla nya sidor av bandet. De nya låtarna är
mastrade av Ade Emsley, Table Of Tone Mastering Ltd i London som bl.a har mastrat album
åt Iron Maiden.

Lanseringen av ”Made Up My Mind” nu på fredag 31 mars 2017 sker globalt på Spotify,
iTunes, Apple Music, Google Play, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal, YouTube Music, Microsoft
Groove, ClaroMúsica (beta), MediaNet och 150+ mindre butiker.
Medlemmar ur The REEHAB gästar på fredagskvällen studion hos Rock Night/Radio 88.
The REEHAB har gig inplanerat under våren och hösten 2017 och ﬂer gig är på gång. Mer
info dyker upp på bandets hemsida www.reehab.se och via bandets sidor i sociala media.
Ytterligare inspelningar är planerade från och med sommaren 2017.

