
 
Musiken hjälpte Sofi Ek att lämna en relation med våld, och gav henne styrkan att mot alla odds resa sig upp och
följa sin passion. Nu brinner hon för att också hjälpa andra både genom sina sånger och sitt yrke som livscoach
och sångcoach. 
 
Norrköpingsartisten Sofi Ek har nu släppt sin fjärde singel, F Ö R L Å T, en svensk poplåt som berör på djupet och
med budskapet om hur viktigt det är att sätta kärleksfulla gränser och inte förlora sig själv. 
Sofi Ek har skrivit text och melodi och samarbetat omkring låtens musikaliska uttryck och komposition
tillsammans pianist och låtskrivare Robert Järnskoog. Producent är Anders Berlin från Norrköping och på singeln
medverkar även cellisten Mikaela Grönberg med sina vackra cellotoner. Musikvideon är producerad av Alfred
Yao. 
 
Det senaste året under pandemin har Sofi Ek skrivit mycket ny musik och fortsätter samarbetet med att
producera sin musik tillsammans med producenten Anders Berlin. Ytterligare två singlar är redan färdiga och
kommer släppas nu under våren och fler är på väg. Resultatet är svensk pop  som rör sig fritt mellan varm soul,
världsmusik, folk, jazz och inslag av modern country med texter som berör. 
 
Sofi Ek´s första singel ”Rum för själen” har nu över 180 000 spelningar på Youtube. Låten gick rakt in på P4
Sörmlands Topplista där lyssnarna troget röstade fram låten i hela 20 veckor. Sofi Ek är uppvuxen i Nyköping
och Norrköping, och har levt med musiken som frilansande som sångerska i bl a Danmark och Grönland innan
hon återvände till Norrköping. Det var just i Grönlands storslagna natur som låtskrivandet tog fart på allvar. Den
karga vildmarken bär hon med sig och speglas i musiken som ger fullt utrymme för hennes mångfasetterade
sångröst och klär de personliga texterna om hur ljuset alltid segra mot mörkret.

Lyssna på Sofi Ek på Spotify

Lyssna på Sofi Ek på Youtube 

Sofi Ek sjunger för friheten
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