Trion med dom säregna rösterna
"Något händer när tre starka personliga röster hittar samklang utan att kompromissa med det egna uttrycket"
2010 blev en rivstart för Cookies N Beans, och våren 2010 började med att de släppte sitt andra album- ”Beg, Borrow and Steal”.
Frida Öhrn, Charlotte Centervall och Linda Ström är var och en för sig tre välkända namn inom Svensk musikbransch och tillsammans
skapar dom magi på scen och på skiva.
Sagan började med en spelning i en sunkig källare på söder, mellanlandade bla. på den fantastiska scenen Dalhalla, och i december
spelade Cookies N Beans i Globen!
De är ett utpräglat liveband med mer än 400 spelningar av skiftande karaktär i bagaget, och sagan bara fortsätter…
”Beg, Borrow and Steal” är ett efterlängtad album av Cookies frälsta fans runtom i Sverige.
Förutom att dom själva har skrivit låtar på skivan har välrenumerade låtskrivare och artister såsom Sophie Zelmani, Lisa Miskovsky,
Tobias Fröberg, Elin Sigvardsson, Charlie Craig och Kristofer Åström bidragit med låtar.
Åström - Sveriges okrönte countryson - har även tillfört sitt norrländska vemod och kärvhet som producent för skivan.
Cookies N Beans sjunger och spelar musik med hjärta och själ. Det har hänt mer än en gång att vuxna råbarkade karlar fallit i gråt.
Men det är inte bara hjärtskärande ballader som bjuds, dom levererar även taktfast, rå, svettig och alldeles egen musik som du inte kan
stå still till!
Bland de stora influenserna hittar man den genialiska Dolly Parton, Lucinda Williams med sin kärvhet, Gram Parson och Emmylou
Harris med sitt vemod, m.fl.
Urval av gigs:
Förband till Rosanne Cash på Dalhalla 2009
Melodifestivalen 2009 Julturné med Peter Jöback December 2009
Turné med Sveriges viselit, Caj Karlsson, Stefan Sundström, Staffan Hellstrand, Lasse Tennander och Anders F. Rönnblom 2009
Countrygala på Skansen 2009
Country Sm, vinnare i genren ”Alternativ Country” 2008
Spelningar i Norge, Frankrike och Sverige på div. Country Festivaler 2009
Driver egen klubb på Kägelbanan, Stockholm. ”Klubb Sin Wagon”
Div. Media:
SVT "Så ska det låta" 19/3-10
Tv4 LOVE 2010 6/6-10
Tv4 Sommarkrysset 5/6-10
Tv4 Nyhetsmorgon 29/-09
SVT Melodifestivalen 14/02-09
SVT Babben & co 28/04-09
SVT Go..kväll 18/09-09
Radio vinyl 12/10-09
Sveriges Radio, P4 Musikplats Stockholm 25/09-09
Världens barngala med Peter Jöback den 16/10-09
SVT Peter Jöbacks julgala I Globen den 22/12-09
Skivor:
”Tales from a trailor trash soul”. – Cookies N Beans. 2007. Skiva med Cookies favorit countrylåtar.
”The Scandinavian Report” – Leonard Cohen hyllas av svenska artister. 2009. Producerad av Lars Halapi. Cookies N Beans medverkar med låten ”First we take Manhattan”.
”What if” – Cookies N Beans. 2009. Singel, finns även med på div. samlingskivor.
”Beg borrow steal” – Cookies N Beans skivsläpp i Februari 2010.
”Tilsammans med Caj” . DVD 2009. Konsert från turnén och dokumentär av Per Anders Rudelius.
"Peter Jöback Julkonsert" DVD 2010.

