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MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

Strålande stjärna som ger ut egen skiva egen skiva
I år över elva år har hon arbetat med sång och musik.

Nu ger Linda Holberg ut sin första egna cd.
Den 17 januari kommer hon att ha releasefest för plattan ”The Woman In Me”.

Hur föddes intresset 
för musik?
– Det har funnits sedan barns-
ben. Jag har alltid gillat att 
sjunga. Under skolåldern var 
jag med i popgrupper och 
sjöng på avslutningar. Jag 
skrev och var med och fram-
förde låtarna i Ledetprojektet.

Du har gjort en cd 
nästan helt på egen 
hand. Hur har du lyck-
ats med det?
– Jag är mitt eget skivbolag i 
dagsläget. Materialet blev fär-
digt i höstas, men jag kommer 
att ha en releasefest för särskilt 
inbjudna gäster i Göteborg 
söndagen den 17 januari då 
jag presenterar skivan ”The 
Woman In Me”. Det var ett 
tillfälle som uppenbarade sig, 
så att jag kunde göra en skiva 
just nu. Jag har haft god hjälp 
av Mats Johansson, känd från 
Partypatrullen, som också har 
varit med och skrivit ett par av 
låtarna.

Vilken musikstil är det 
du representerar?
– Jag behärskar allt utan opera. 
Det märks på min musik som 
drar åt lite olika håll. Skivan 
har influenser från olika 
genrer, men pop/rock är det 
som dominerar.

Du är en del av Gala 
Entertainment. Vad är 
det för något?
– Gala Entertainment är ett 
showföretag som anlitas till 
företagsevent, julbord och så 
vidare. De har många artister 
i stallet och jag är en av dem. 
Förutom det uppträder jag en 
del i samband med bröllop 
och begravningar. Dessutom 
är jag sångare i coverbandet 
Groove Arbetarna.

Du arbetar som sång-
coach också?
– Ja, det stämmer. Jag är utbil-
dad i ett sångsystem som gör 
en medveten om vilka små 
detaljer som går att ändra 
rent fysiskt för att få rösten att 

låta på olika sätt. Två kvällar i 
veckan tar jag emot elever på 
Studiefrämjandet. Det är ett 
väldigt roligt komplement till 
artistlivet.

Om det inte blivit 
musik för din del, vad 
hade du sysslat med 
då?
– Hästar är en annan pas-
sion som jag har. Jag hade 
nog inte försörjt mig på det. 
Förmodligen hade jag jobbat 
som ekonomiassistent, som 
jag har gjort lite till och från 
i livet, och haft hästar som en 
stor hobby.

Vad önskar du dig i julklapp?
– Det finns lite grann att välja 
på, men jag säger faktiskt  
äggkoppar.

Om du ska avge ett 
nyårslöfte, hur lyder det?
– Att jag ska fortsätta våga tro 
på mig själv, köra vidare även 
om jag stöter på motgångar. 
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Namn: Linda Holberg.
Ålder: 35.
Bor: Skepplanda.
Familj: Sambon Jimmy och 
dottern Freja, 3 år.
Arbete: Sångerska, artist, 
sångcoach.
Stjärntecken: Stenbock.

FOTNOT. Förhandslyssning av 
Lindas nya skiva ”The Woman In 
Me” görs på www.myspace.com/
lindaholberg alt Spotify.


