
I’M NOT A STALKER,
THIS IS LOVE

Pophoppet Cebratrack släpper EP:n ’I’m Not a Stalker, This is Love’
 – en berättelse om inre konflikter och mental ohälsa.

Stockholmsbaserade artisten och producenten Cebratrack, eller Erica 
Hallström, som hon heter privat, släpper den 27 september EP:n ’I’m Not a 
Stalker, This is Love’ på Pepperbox Recordings.

Artisten Cebratrack debuterade år 2014 med låten ’Expectations’. Under åren 
som följde har Cebratrack samlat på sig hyllningar från press och media, 
både lokalt samt internationellt. Hon är omtalad för sina experimentella 
liveshower där det visuella och musikaliska sammanstrålar i ett helt säreget 
universum.

Cebratracks musik handlar ofta om inre konflikter, detsamma gäller för 
nya EP:n. Texten till fokusspåret, med samma titel som EP:n, skildrar en 
självupplevd erfarenhet av att ha en stalker. Här har Cebratrack tagit en 
djupdykning i sitt inre och utforskat dimensionerna av galenskap, som 
uppstår i gränslandet mellan kärlek och besatthet.
Resultatet blev ’I’m Not a Stalker, This is Love’, vars ljudbild är en perfekt 
förening av artpop och elektroniska landskap, vilket förmedlar de känslor 
som rör sig i sinnets mörkaste vrår.

Multiinstrumentalisten, sångerskan och producenten Cebratrack, kommer 
ursprungligen från Rättvik i Dalarna, men ambulerade rätt snabbt efter 
gymnasiet till huvudstaden för att studera musikproduktion, på bland annat 
SAE Institute och Kungliga Musikhögskolan. Cebratrack har ägnat sig åt 
sång och musik nästan hela livet och hennes produktioner är ofta baserade 
på experimentella och hemsnickrade ljud, så som hundskall, yogabollar, och 
”badkarsdunk”.

Härnäst för Cebratrack vankas releasefest för nya EP:n på Nabo 
i Stockholm. Detta med support av skivbolagskollegan Pour Nous, 
samt Dalabaserade artisten Nelly Malou.

EP:n “I’m Not a Stalker, This Is Love, släpps på Pepperbox Recordings den 
27 September 2019. 

Fullständigt elektroniskt presskit finns HÄR

Tracklist:
1. I’m Not a Stalker, This is Love
2. Gaia
3. No Name
4. Alchemy
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