
 

 

   
              Anna Vaverková, Tom Wills, Liam Blomqvist, Joakim Jägerhult 

Efter att ha delat en våningssäng i ett av Berlins många vandrarhem i flera veckor, började Joakim 
Jägerhult (trummor) och Liam Blomqvist (sång och gitarr) dela idéer och utveckla vad som snart 
skulle bli deras nästa projekt, The Flavians. Med senare tillskott i form av Anna Vaverková (sång 
och klaviatur) och Thomas Wills (sång och bas) började bandet skriva tillsammans. Genom att 
finna inspiration från band som The Beatles, Grateful Dead, och The Beach Boys, bestämde de sig 
för att ansluta sig till de varma nostalgiska ljuden från 60-talet förenat med Berlins 
häpnadsväckande, hedonistiska energi.  

Med vokalharmonier från en blandning av tre olika röster, psykedeliska gitarrtexturer och texter 
som diskuterar teman som förödelse och alienering, går de balansgång mellan det surrealistiska 
och det vardagliga medan de bibehåller sig sanna mot sig själva och skriver tillgängliga melodiska, 
men experimentella låtar.  

Silver Car, den tredje singeln från The Flavians debut album ‘Ordinary People in an Ordinary 
World’ släpps den 22a Mars och är inspelad på TRIXX Studios i Berlin med Robbie Moore (Jesper 
Munk, L.A Salami) från Impression Recordings som mixing engineer och Rupert Clearvaux i 
London som mastering engineer. The Flavians fortsätter att utforska deras egna sound genom att 
kreativt utnyttja utrymmen med naturliga reverb och vintage utrustning från olika årtionden. Silver 
Car visar att de har båda fötterna på jorden samtidigt som den hyllar det nostalgiska ljudet från det 
förflutna.  

'The Flavians produce a unique sound of beautiful harmonies that present us with messages of 
everyday struggles.’  

- Buzz Music LA  



The Flavians snabbt upptagna med att spela fullsatta shower i deras adopterade hemstad. De har 
under deras korta existens fått över 200,000 streams på Spotify, blivit spelade på över 60 radio 
stationer runt om i världen. Med festivalscener i Sverige, Tyskland och England som väntar så åker 
bandet ut på deras debutturné genom Sverige och Tyskland redan i Mars, 2019. 

Spotify 
https://open.spotify.com/artist/0m0QDznIeMNqtBm6qWW4Bl?si=7xR1QUEtRra32nZ5py_-mA 
 
Website  
http://www.theflavians.com 

SoundCloud  
https://soundcloud.com/theflavians 

Facebook 
https://www.facebook.com/flaviansofficial 

Instagram  
https://www.instagram.com/theflavians/ 
 
YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UCrOvm_zg6UQ_lx5FHjUMf1g?view_as=subscriber 

Twitter  
https://twitter.com/theflavians 

 
”Why are we playing them on BBC Introducing in the west? Because I like the 

guitar and vocals of Liam Blomqvist, the drums of Joakim Jägerhult, the 
keys and vocals of Anna Vaverkóva but even more so I like the bass and 

vocals of Glastonbury resident Thomas Wills.”  
 

-BBC Introducing in the West om The Flavians 

The Flavians, Cassiopeia, Berlin. 06.10.2018
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Kontakt 
 
Manager       
Anton Rangardt       

Email:          Telefon:  
Management@theflavians.com      +49 (0) 152 556 168 31 

Online EPK: 
https://www.theflavians.com/scpress-sp


