
 

 
  

                Tom Wills, Anna Vaverková, Joakim Jägerhult, Liam Blomqvist 

Po několika týdnech strávených na stejné palandě v jednom z četných berlínských hostelů, začali 
Joakim Jägerhult (bicí) a Liam Blomqvist (zpěv a kytara) sdílet své hudební nápady a rozvíjet to, co 
se zanedlouho stalo jejich dalším projektem The Flavians.  

Později se k tomuto seskupení přidali Anny Vaverková (vokály a klíče) a Thomas Wills (vokály a 
basy) a skupina začala psát písně dohromady. Inspirací od kapel jako The Beatles, Grateful Dead a 
The Beach Boys, se vydali do hřejivých, nostalgických zvuků 60. let s horečnou, hedonistickou 
energií Berlína. Vokální harmonie ze směsi tří různorodých hlasů, psychedelické kytary a texty, 
které diskutují o tématech jako jsou bída a odcizení, se procházejí na tenké hraně mezi 
surrealismem a světským člověkem, ale zároveň nelimitují od dostupných, melodických a zároveň 
experimentálních písní. Non Stop Fun (All I Wanted), parodie moderního života, bude vydána 2. 
listopadu. Píseň byla nahrávána po dobu jednoho roku v různých prostorech napříč Berlínem 
(Německo) a v Nässjö ve Švédsku, pomocí kombinace analogových a digitálních nástrojů z 60. a 
70. let. O mix písně se postaral Fabio Buemi v TRIXX Studios v Berlíně, a o master písně se 
postaral Steve Fallone v Sterling Sound, NY. Buzz Music, LA se vyjádřili o kapele: 'The Flavians 
produkují jedinečný zvuk krásných harmonií, které nám přinášejí poselství každodenních bojů." Jak 
se blíží konec roku, skupina bude nadále pracovat na svém albu a rozvíjet své plány. S festivaly a 
koncerty, které již byly potvrzeny ve Velké Británii, Skandinávii a Německu pro rok 2019, to 
vypadá na velmi zaneprázdněný rok pro The Flavians. 



Spotify 
https://open.spotify.com/artist/0m0QDznIeMNqtBm6qWW4Bl?si=7xR1QUEtRra32nZ5py_-mA 
 
Webová stránka 
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 v The Flavians 
 

The Flavians, Cassiopeia, Berlin. 06.10.2018
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Kontakt 
 
 

Manažer kapely        
Anton Rangardt       

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

Online EPK: 
http://www.theflavians.com/nsf-de


