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A TOUCH OF PARADISE - CD release den 23 april 2010
Wellness Music släpper en ny CD med gitarristen Jonas
Angerud. A Touch of Paradise är en riktig sommarskiva
med musik som sprudlar av både längtan och hopp.
Jonas Angeruds mjuka och följsamma gitarrspel förmedlar en
härlig måbra känsla och tar oss till en solig plats där livet känns
både kravlöst och bekymmersfritt. En plats där solen alltid
skiner. En plats där känslan av fullständig harmoni råder – där
livet känns både kravlöst och bekymmerfritt. Luta dig tillbaka,
lyssna och hitta din egen oas av inspiration.
Lyssna här

” Att få jobba med Jonas har varit otroligt inspirerande säger Björn Melander som varit med och producerat Touch of
Paradise. Jonas är en otroligt begåvad kompositör och en enastående musiker. Hans musikaliska uttryck och smakfulla
gitarrspel med unik fingertoppskänsla gör att han är en given artist i Wellness Music – stallet.”
Jonas Angerud är frilansmusiker med gitarr som huvudinstrument – ett instrument han plockade upp när
han var 8 år gammal. Han spelar, skriver och producerar musik i många olika genrer och sammanhang.
Sin musik komponerar han i den egna studion belägen i det Dalsländska Åmål vid Vänerns strand. För
Jonas är vatten och skärgårdsliv en stor inspirationskälla i hans musikskapande – känslan av det lugn
och det "flow" som vattnet ger är något som han försöker återskapa i sin musik.
För mer information, högupplösta bilder, ljudfiler & referensex. kontakta Åsa Melander på Wellness Music, telefon 09012 1163 eller e-post: info@theta.se

Theta blir WELLNESS MUSIC! Premiär för ny hemsida!
Efter 17 år på marknaden som det ledande skivbolaget inom svensk avslappningsmusik är det dags för en ny
modernare framtoning av Theta och vi lyfter nu vårt varumärke in i 2010 – talet. Theta blir Wellness Music med en ny
fräsch logotype och grafisk profil. Med Wellness Music vill vi på ett tydligare sätt kommunicera innehållet i vår
verksamhet.
I samband med detta lanserar vi vår nya hemsida och webshop wellnessmusic.se som erbjuder våra kunder en rad nya
spännande funktioner. Här kan man på ett inspirerande och lättillgängligt sätt få information om våra produkter och
provlyssna på musiken. Enkelt att handla – vår egen distribution ger snabb leverans direkt i brevlådan eller så kan man
ladda ner sina favoriter direkt till datorn. Snabb leverans och personlig service är våra ledstjärnor!

Premiären är nu på fredag 23 april 2010. Klockan 00.00 släpper vi vår nya hemsida och
mellan 00.00 – 24.00 erbjuder vi halva priset på utvalda CD skivor.
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