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EP-ER OG SAMLEPLATE BONUS

Det var Stones
Alt som skjer hver dag på jord
Serum

Tyve null tre

EP er noe vi etterhvert valgte å gi ut, siden vi gjorde ferdig låtene i studio som senere ble valgt bort. Første gang dette
skjedde var da vi spilte inn "Stakkars" plata. Plateselskapet mente det var fint å fore lytterne med nye låter og vi har
alltid likt å få sangene våre ut. "Det var stones" var en låt som absolutt burde vært på "Stakkars". Hvorfor den ble
valgt bort, er ikke lett å si. Det samme gjelder Beckstrøms "Shopping og sex" og Lundevalls "Stjerne" som kunne vært
på  "Kast alle papirene". Fra samme år kom også "Tidløs" og "Fange i ditt eget bur" som senere kom på IKKE GÅ Ep-
en. Veldig bra produksjoner begge to. 

Vi synes derfor at EPene våre er bra saker. På "Festen er ikke over, det er kake igjen" ble det mange bonuslåter. De 
fem første på listen var egentlig tiltenkt en ny plate vi hadde jobbet med en stund, derav "Ut”. 

Resten er litt av hvert, men "Øyeblikk" var første låt ment som bonuslåt på "Gamle sanger om igjen".

Det blir herlig å gjøre en hel konsert med mange rariteter.

Lars Lillo-Stenberg

Shopping og sex
Stjerne
Pakistaner gutt

Ikke gå
Tidløs
Fange i ditt eget bur
Feil ord

Velkommen
Ut
Kl 1 comfort
Paris
Grunn nok til å lykkelig dø

Du og jeg og livet
Varme tanker om sne og is
Fri flyt
Elsk meg imorgen
Øyeblikk
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