
"Faktum är att de kan ha något stort på gång. Deras sluggerrock som slår 
underifrån och tar de utsattas parti, som hyllar vänner och andra som är värda en 
sång, det är vackert." - Dennis Andersson / Barometern OT.

Det finns en välkommen äkthet hos Martin Berglund och hans Stödorkester. Inte 
bara i de diskbänksrealistiska texterna, utan även i den rockbaserade musiken.

Martin Berglund är ingen skolad musiker... Han är en född berättare. Ska man 
dra likheter mellan honom och någon annan berättare så bör det vara 
filmmakaren Tarantino. Berättandet innehåller lika mycket tragisk komik som 
blodigt allvar.

Medlemmarna i Stödorkestern har sina rötter i allt från punk till 50-talsmusik, från 
spaghettivästern till vispop. Tillsammans med Martin Berglund har de 
skapat ett eget sound som du inte hört på radio än.



Stödorkestern är:
Michael Stalsbo - Bas
Andreas Nilsson - Trummor
Janne Plingis Andersson - Gitarr  

Under andra halvan av 2013 kommer Martin Berglund & Stödorkestern att lämna 
småstaden Kalmar för att bege sig ut på spelningar runt om i landet. De har då 
med sig sitt debutalbum "Din ungdom ska aldrig dö". I väntan på det kommer 
även ett singelsläpp, ”En hund på rymmen”.

"Det är enkelt att skriva en bra aggressiv låt när du är förbannad. Det svåra är att 
sätta fingret på varför du är förbannad. I slutändan... när allt är klart... finns det 
ingen du är lika förbannad på, som på dig själv." - Martin Berglund

"Vi gillar kontraster. Vad vi gör är vacker rock på svenska med en skitig 
atmosfär." - Plingis Anderrson, gitarrist i Stödorkestern

Efter ett gäng spelningar och små singelsläpp utgivna på egen hand, kommer nu 
Martin Berglund & Stödorkestern att göra entré på riktigt... 

Är du beredd?!
        

www.facebook.com/martin.berglund.och.stodorkestern
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