
Non Stop Fun (All I Wanted), en existentiell parodi och reflektion över det moderna livets 
vardagligheter, är den andra singeln av The Flavians. Det är en sann historia som berättas 
från en olycklig kontorsarbetares synvinkel vars liv gradvis spinner ur kontroll under en 
ödestigen dag. Varje vers beskriver en ny scen och berättar om ett annat kapitel på vår 
hjälte resa medan hans en gång stabila korthus faller omkring honom på ett spektakulärt 
sätt. Låten spelades in under ett år på olika ställen runt Berlin, Tyskland och i Nässjö, 
Sverige med en mix av analoga och digitala redskap med instrument från 60- och 70-talen. 
Låten är mixad av Fabio Buemi i TRIXX Studios, Berlin och mastrad utav Steve Fallone 
från Sterling Sound, NY.

Singeln kommer att bli det andra släppet från The Flavians första album "Ordinary People 
in a Ordinary World", ett koncept som drömdes upp av bandet för att berätta sanna (och 
ibland fantastiska) berättelser om vardagskampen genom sin musik och texter. Genom att 
ta up ämnen som psykisk sjukdom, alienation, dålig dans och hjärtattacker, går de 
balansgång mellan det surrealistiska och det vardagliga, medan de behåller sig sanna mot 
sig själva och skriver tillgängliga melodiska, men experimentella låtar.

‘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 
Vaverková but even more so I like the bass and vocals of Glastonbury resident Thomas 
Wills.’ - BBC Music Introducing In the West, Bristol

Liam, Joakim, Tom och Anna flyttade till Berlin från Sverige, Storbritannien och Tjeckien, 
och förenades över en ömsesidig kärlek till billig öl, The Beatles och Berlins mångskiftande 
musikscener. Sedan starten i 2017 har bandet spelat support-shower runt om i Tyskland 
och Tjeckien, samtidigt som man fyller ut konsertlokaler som Cassiopeia och Badehaus i 
deras adoptiva hemstad. Dessutom har de byggt upp en stark fanbase på diverse sociala 
medier och deras senaste singel "On the Radio" har radat upp över 150 000 streamade 
lyssningar och spelats på över 50 radiostationer världen över.

När slutet av året närmar sig, fortsätter bandet att arbeta på sitt album och utveckla sina 
planer. Med festivaler och shower som redan bekräftats i Storbritannien, Skandinavien och 
Tyskland 2019, ser det ut att bli ett sysselsat år för The Flavians ‘Brilliant Alt-Rock with 
heavy retro vibes.’ - Get Some Magazine, LA ‘The Flavians produce a unique sound of 
beautiful harmonies that present us with messages of everyday struggles.’ - Buzz Music, 
LA


