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Den 27:e mars 2020 
släpper kompositören, 
artisten och musik-
producenten Elisabeth 
Kitzing sitt debutalbum 
Change My Mind. 
Sångstilen påminner om 
Jill Johnson och Nina 
Persson från The 
Cardigans och musiken 
är en blandning av pop, 

80-tals rock, country och gospel. Elisabeth 
samarbetar med flera professionella musiker samt 
skapar och mixar själv musiken i studion i skånska 
Rydsgård. Utöver sång spelar hon gitarrer och ett 
flertal andra instrument på albumet.


Elisabeth växte upp i New York. Hon började spela 
flöjt och gitarr i tioårsåldern och turnerade i tonåren 
med ett band. Hennes dröm om en musikkarriär 
vittrade sönder av brist på såväl självförtroende som 
stöd när hon var 18 år, men hon fortsatte att 
komponera. Efter att ha provat på många olika 
stressiga yrken beslutade Elisabeth sig för att lämna 
hamsterhjulet för att bejaka vem hon verkligen är - 
musiker, konstnär och författare på heltid. 


Albumet tar lyssnaren med på en resa från 
prestationsångest till förnöjsamhet. Det inleds med 
frustrationen över ett stressigt bankjobb och avslutas 
med tacksamhet över friheten i en förändrad syn på 
sig själv och meningen med livet.


Sångerna förmedlar tryggheten i att vila i Guds 
villkorslösa kärlek genom livets alla stormar - något 
som hon själv upplevt. Varje sång är en inblick i 
denna förändring.

“Vi lever i en tid då alla försöker bevisa sitt värde genom att 
prestera. Verklig lycka kommer när du förstår ditt unika och 
orubbliga värde och blir fri från rädslan av att inte duga i 
andras ögon. Guds villkorslös kärlek är nyckeln.” 

Change My Mind album 2020 �1

Spår -  

1. Change My Mind (rock)


2. Come to Me (pop/rock)


3. Questions (bossa nova 
ballad)


4. Those Eyes (country ballad)


5. Now That I Have You 
(Country)


6. Everywhere (pop)


7. Our Father (pop)^


8. Rising (funk)


9. Just How Good (country)^


10. The Vine (pop)


11. Don’t Worry*** (Electro pop)


12.. Every Day** (Gospel)^


Credits 

Elisabeth Kitzing producent, 
texter, musik, mixning, gitarrer, 
flöjt, bas, m.fl., PG Imsen 
^mixing, piano, orgel, gitarrer, 
m. fl., Jesper Nordberg bas/
kontrabas, Albin Ekman fiol, 
Dan Holmström sax, Anna 
Löwenmark** & Rebecka 
Wendesten*** gäst soloister, 
Johan Malmberg banjo, 
Marko Jelaca live trummor, 
Peo Larsson dobro, Jakob 
Josefsson backing vocal, 
Nicholas di Lorenzo 
mastering - Panorama Mixing 
& Mastering, Melbourne, 
Australien

ELISABETH KITZING 
 En resa från stress till vila | 11 musiker, 12 egna låtar, 5 år | Debutalbum

http://www.featherheadmedia.com
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/change-my-mind/s-LP1mI
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/come-to-me/s-Od5FN
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/questions/s-ABtR9
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/questions/s-ABtR9
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/those-eyes/s-xMaZ4
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/now-that-i-have-you/s-1ALvQ
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/now-that-i-have-you/s-1ALvQ
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/everywhere/s-TX2DX
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/our-father/s-jcLQY
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/rising/s-BDpGz
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/just-how-good-psalm-23/s-dNt08
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/the-vine/s-rloSC
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/dont-worry-featuring-rebecka-wendesten/s-xYShH
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/every-day-feat-anna-lowenmark/s-mppiv
https://linktr.ee/ekitzing
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/change-my-mind/s-LP1mI
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/come-to-me/s-Od5FN
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/questions/s-ABtR9
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/questions/s-ABtR9
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/those-eyes/s-xMaZ4
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/now-that-i-have-you/s-1ALvQ
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/now-that-i-have-you/s-1ALvQ
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/everywhere/s-TX2DX
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/our-father/s-jcLQY
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/rising/s-BDpGz
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/just-how-good-psalm-23/s-dNt08
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/the-vine/s-rloSC
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/dont-worry-featuring-rebecka-wendesten/s-xYShH
https://soundcloud.com/elisabeth-kitzing/every-day-feat-anna-lowenmark/s-mppiv


https://linktr.ee/ekitzing www.featherheadmedia.com Skivsläpp 27 mars 2020

Change My Mind Boksläpp: 

Elisabeth släpper boken senare, där 
hennes resa och varje sångs budskap 
beskrivs mer i detalj. 


SoundCloud/nedladdning: klicka på 
varje spår på sidan 1. Där kan du lyssna/  	
ladda ner varje spår till ditt radio program  

   Linktree länk: https://linktr.ee/ekitzing 
   länkar till Spotify, YouTube, Twitter mm.  

Digital Presskit/EPK:  

 
 

Reverbnation: #1 i Sverige: “Sweden 
Charts for Christian Rock” på 
Reverbnation.com 

https://www.reverbnation.com/elisabethkitzing   

Label: Featherhead Media (musik- & 
bokförlag) 
www.featherheadmedia.com  

Kontakt/bokning:  
073 770 62 11, info@featherheadmedia.com 
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Röster om:  

Vid en audition i Nashville 
Tennesse, U.S.A.:


Ryan McMahon, Director of 
A&R for Dred Rock Music 
Group:


“Engaging, having fun, singing 
with conviction. I believe you 
which matters the most in this 
industry.” 

Trace Taylor, artist, songwriter, 
vocal trainer:

“Shows real passion, Heart and 
soul. She is a great 
communicator and breaks the 
mould” 

Följare/Community: 

Över 11 000 följare på Twitter, 
om låtarna, Just How Good & 
Rising från albumet:  

“Beautiful melodies” 

“It’s good, I like it!” 

“Excellent 👍 ” 

 “💕 💕 💕 ”


“So beautiful 🌷 😍 ❤ ” 


“Such a beautiful voice you 
have. Beautiful, comforting 
song…” 
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