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Robin Stjernberg gör upp med sina
demoner i oväntat låtsamarbete

I säsongspremiären av podcasten ”Känslor & Sånt” med artisten Niklas ”
Niello” Grahn och radioprofilen Calle Nilsmo berättar Robin Stjernberg om att
göra slut med dåliga relationer. Robin har själv erfarenhet av att bli utnyttjad
och har svårt att lita på människor.

Efter att ha åkt på ett antal nitar är Robin nu hårdare med att sätta ner foten
när han blir illa behandlad. 
- Jag måste kunna vara mig själv. Personer i min närhet som inte tar mig för den



jag faktiskt är är inte värda att vara i mitt liv.

Det var dessa erfarenheter som till slut väckte tanken om att skriva en ny låt.
Att det blev med just Niello är en lycklig slump.

- Jag och Niello träffades genom gemensamma vänner på Grammisgalan. Vi
klickade direkt och under våra samtal kom vi fram till att vi båda släpat runt på
dåliga vänskapsrelationer och att det är viktigt att sätta ner foten och säga ifrån
när någon behandlar en illa, säger Robin Stjernberg.

- Vi tog med oss den diskussionen till studion och därmed började skapandet av
låten "Sista Ordet”, säger Niello.

Den 17:e juni står Niello och Robin Stjernberg på Sommarkryssets scen på
Gröna Lund och framför nya låten ”Sista Ordet” live.

Lyssna på senaste avsnittet av Känslor & Sånt på RadioPlay.

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.

http://www.radioplay.se/podcast/kanslor-och-sant

