Biografi Elin ”Luffar Lo” Öberg

Jag är en munspelare och låtskrivare från Stockholm men bor sen länge i Uppsala. Jag spelar
munspel i rootrockbandet AMONG LYNX och även i musikkollektivet Ladies Got The Blues.
Förutom att spela i dessa två band har jag nu lanserat mitt solo projekt Luffar Lo Harmonica.
Mitt soloprojekt kommer främst att utspela sig på min nystartade YouTube-kanal Luffar Lo
Harmonica där jag varje vecka kommer att släppa munspelsvideos. Låtarna är dels eget material
– musik som jag har skrivit och framför själv eller med gäster, men jag kommer även att släppa
munspelscovers på andras låtar och instrumentala – munspelsbaserade såklart – versioner av
låtar från mina band. Jag vill nå ut till andra musiker, munspelsnördar och nybörjare, och
etablera mig själv som artist.
Jag vill jag sätta fokus på munspelet som instrument. Jag upplever att det finns en fascination
kring detta lilla instrument. Hur många har inte köpt en munspel haft ambitionen att vilja lära
sig spela? Som munspelare möter jag ofta den sortens vilja och får ofta kommentarer som ”jag
har ett munspel hemma, men kan inte spela”. Många har nämligen ett munspel som ligger
hemma och samlar damm. Jag vill inspirera andra att damma av det där munspelet och sätta
igång att öva! Jag vill också lyfta fram munspelets stora bredd och variation när det kommer till
genres och tekniker. Munspelet är mer än ”Blinka lilla stjärna” eller Bob Dylans stil blåsa-i-allahål-samtidigt.
Jag har spelat i band i cirka fem år nu och tycker att det är helt fantastiskt – att få skriva och
framföra sin musik tillsammans med andra musiker är obeskrivligt mäktigt. Genom att starta
mitt eget soloprojekt kan jag dock välja att släppa musik som inte riktigt passar mina andra två
band – jag vill experimentera med andra musikstilar som pop, folk-och världsmusik och jazz. Jag
vill kommer också att fortsätta driva Ladies Got the Blues vision att lyfta fram och hylla kvinnliga
musiker, artister, instrumentalister och låtskrivare genom tiderna.

