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Mama Dash gör reggae på svenska
Förra året var något av ett mellanår för Mama Dash, men nu har man lagt i en högre växel. Med ett
kontrakt med ett nystartat skivbolag i Lund siktar man på att både släppa nytt material och ge sig
ut och spela mer i år.
– Nu först blir det en singel, men känns allt bra är det tänkt att det ska bli ett helt album. För oss är
det bara roligt att någon utanför bandet tror på oss, säger Patric Berg.
Mama Dash, som utöver Patric Berg består av Pedde Klementsson, Sanna Klementsson Berg,
Roger Munch, Micke Dahlén och Mats Widell, har tidigare gett ut några plattor på engelska. Men
Patric Berg har länge närt en önskan om att skriva på svenska.
– Jag har samlat på mig en massa låtar. Musiken är ju inget problem, men texterna har tagit lite tid.
Man får tänka på ett helt annat sätt. När man skriver på engelska är det lättare att glida undan
känns det som, på svenska känns det mycket mera naket. Men nu har vi fått ihop tolv låtar som
ligger färdiga som demos i min studio, säger han.
Första singeln ”Kalkat” är inspelad och klar och Patric Berg hoppas och tror att den snart ska
finnas tillgänglig för alla.
På onsdag spelar bandet på Isstadion i Malmö, i samband med en av kvartsfinalerna i hockey-VM
för damer.
– Tills dess kommer vi att ha en promosingel klar och sedan blir det release och troligtvis någon
form av releaseparty inom kort, säger Patric Berg. Tidigare har jag producerat allt själv, men det vi
har gjort nu har Antti Vuorenniemi stor del i, han har verkligen hjälpt mig.
I maj väntar nästa spelning, på en Barncancergala i Malmö, och Mama Dash hoppas kunna komma
ut och spela mycket i sommar – det är ju framför allt sommartid som reggaen är het.
– Där hoppas vi givetvis att vårt bolag kan hjälpa oss. Vi har inte varit så på gång som vi är nu på
länge och nästa år blir vårt stora år – då firar vi 10-årsjubileum, säger Patric Berg.

