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ROBIN LILLFORS

Ålder: 25

Bor: Älvängen

Familj: Singel

Yrke: Särskolan, avdelning 

Solgård på Aroseniusskolan 

i Älvängen

anför skolan. Annars är skolåren en plågsam historia, vilket han ger uttryck för i låten och musikvideon 

Så svag 
så stark!

är livet var som mörkast
– Jag läste barn- och fri-

tidsprogrammet, men det 
var musiken som engagerade 
mig. Jag var med och bildade 
bandet The Cloud. Vi hade 
en fantastisk tid tillsammans, 
men splittrades 2011. Sedan 
dess står jag på egna ben och 
försöker hitta min musika-
liska identitet. Metallica och 
Melissa Horn präglar mig 
rent musikaliskt, medan tex-
ter av Ted Gärdestad och 
nu på senare tid även Håkan 
Hellström fängslar mig. De 
är stora förebilder.

I två år har Låten Så svag 
funnits med i Robins under-
medvetna.  Texten är stark 
och har ett budskap som är 
utlämnande för Robin själv, 
men också plågsamt för de 
som växte upp med honom. 
Raderna om hur han tappade 
tron och nästan fick honom 

”att hoppa från bron” är 
tunga.

– Jag är medveten om det, 
men faktum är att jag ald-
rig har pratat med någon av 
de som var värst efteråt. De 
kommer kanske aldrig att 
höra låten heller, men musi-
ken har räddat mig och den 
kan rädda andra. När du ska-
par musik måste du vara ärlig 
och jag har valt att inte un-
danhålla någonting. Det blir 
kanske obekvämt för någon, 
men jag om någon vet hur 
det känns, säger Robin.

Verkligen nöjd
Oscar Pettersson på Studio 
Nol hjälpte till med mixning 
och produktion av låten Så 
svag. Resultatet är slående.

– Jag är verkligen nöjd 
och stolt över resultatet. 
Musik och text är mitt verk, 

men att det skulle bli så bra 
trodde när allt mixades sam-
man trodde jag aldrig. Det 
tillskriver jag alla som varit 
delaktiga. Vilka proffs! 

Med god hjälp av vänner-
na John Eriksson och Hen-
rik Olausson har nu också 
en musikvideo producerats. 
Den ligger redan på youtube 
och målet är utstakat.

– Jag vill ut på en scen och 
visa mig stark igen!
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Läs mer på www.alekuriren.se

EN STOR 
FAVORITBILD!
–VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

70X100 CM 199 KR
50X70 CM 149 KR

Lokaltidning & Reklambyrå

KÖP EN 
SEBAGO-
JACKA SÅ 
FÅR DU EN 
SEBAGO-
VÄSKA
Värde 499:-

JACK & JONES 
Core Tröja
Svart, vinröd och grå
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Poncho
Rosa, grå, svart

TWIST & TANGO 

Klänning
Svart

CREAM

Trikåkavaj
Mönster på ryggen

Svart, vinS nröd och g

Svart
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499:-Ord pris 849:-
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Öppettider i jul
Onsdag 17/12 9-19
Torsdag 18/12 9-19
Fredag 19/12 9-19
Lördag 20/12 9-15
Söndag 21/12 11-15
Måndag 22/12 9-19
Tisdag 23/12 9-19
Julafton  9-13

En lämplig  
julklapp är ett 

presentkort  
från Manufakturen

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12


