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“The Blandband” är redaktionsmedlem på Music Room. Han (hon?) bor inuti webservern
med sin stora skivsamling. Bland annat har han alla Prince-skivor på originaltolva.
Ibland, när han har något att berätta, gläntar han på dörren till sitt lite stökiga kyffe och
konfronterar besökaren med sina enorma, men inte alltid så lättillgängliga, kunskaper om
musik.
Just nu är han lite extra nöjd, eftersom han fixat ett sätt att dela med sig av sin skivsamling utan att behöva låna ut sina dyra vinyloriginal. Grejen med musik är ju att få dela med
sig av den. Och nu har “The Blandband” fixat en hel hög Spotify-invites som han delar ut,
så att alla kan få lyssna på de skivor han gillar.
Däremot vill han ju inte dela med sig till vem som helst... Man spelar ju inte värsta
grymma Union Carbide-bootlegen för någon som bara gillar Lugna Favoriter, äh ni hajar,
va!
“The Blandband” sprids ut på
barer/klubbar/caféer
i de länder där Spotify finns
PR/ pressbearbetning
Word of mouth

Alltså måste “The Blandband” ha lite koll på dem han delar ut invites till. Om man vill ha
något av The B måste man tala hans språk. Så för att få en invite måste man sätta ihop
ett eget blandband, med särskilt utvalda pärlor ur den svenska musikhistorien, och dela
med sig av det till människor man tror kommer uppskatta det. Lovin’ n’ sharin’!
Gör man det får man inte bara sjukt mycket musik, utan också The B’s varsamt utvalda
odödliga klassiker i form av Spotify-blandband. Och The B har kvar sina originaltolvor...

The B’s varsamt utvalda
odödliga klassiker som
spellistor.
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“The Blandband” dyker upp och bjuder in besökaren till sitt kontor/vardagsrum
inuti sweden.se. Han berättar lite om spotify och om att musik mår bäst av att
delas.
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Hemma hos The B finns fullt med prylar, och fullt med invites. För att få en invite
måste man rota runt i The B’s skivsamling, sätta ihop ett blandband och skicka
det till minst tre goda vänner som man vet kommer gilla låtarna.

