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NYA VÄSTKUSTBANDET KAPTEN FRI SLÄPPER SIN FÖRSTA 
SINGEL – KASTA LOSS! 
 
Nya svenska rockbandet Kapten Fri släpper nu sin första singel; Kasta Loss. 
Bandmedlemmarna härstammar från Orust, Stenungsund, Stora Höga och Göteborg. Inte 
konstigt med många västkustreferenser i texterna... Musik och text är egenskrivet 
material, och fler låtar släpps inom kort. 
 
Låten Kasta Loss handlar om hur en del av oss hanterar alla bedrövligheter i världen.  
– ”Den är lite självupplevd, och funkar för många av oss när det blir för mycket av alla 
jobbiga händelser runt om i världen, då kan man ta båten och fly världen en liten stund. 
Lämna skiten i land så att säga.”, säger Peter som skrivit text och musik. 
 
För att lyssna till Kasta Loss, går du enklast till låtarkivet på bandets hemsida: 
www.kaptenfri.se/latarkiv 
 
Kapten Fri publicerar löpande sina alster på bandets Youtube-kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UCrvZhB1Egp8G5hwG-ZPYw-Q  
 
Samt på facebooksidan www.facebook.com/Kaptenfri  
 
Om bandet Kapten Fri 
 
Kapten Fri är ett helt nytt rockband från västkusten (grundat sommaren 2016). 
Bandet spelar endast eget material på svenska, med inslag av punk, progg och pop. 
Ofta melodiöst och lätt att ta till sig för en bred publik. Låtarna är opolitiska men 
ibland reflekterande över det samhälle vi lever i. En del av låtarna berör situationer 
och händelser som många av oss kan relatera till, från små detaljer till stora världsliga 
perspektiv. De tar upp glädjeämnen och bekymmer och kanske ibland en lösning om 
hur hantera dessa. Oftast med en glimt i ögat eller stark ironi. Bandet består av fyra 
medlemmar. Läs mer om bandet och dess medlemmar på webbplatsen 
www.kaptenfri.se  



	

Bildmaterial 
 
För högupplösta bilder av band och logotyp, vänligen besök vår Media-sektion på 
webbsidan: http://www.kaptenfri.se/media/  
 
Kommande inbokade spelningar 2017: 
 
Restaurang Tiamo i Stenungsund:  

• 25 mars  
• 5 juni 

Jordhammarfestivalen 2017: 
• Datum och tid inte bestämt än. 

 
Kontaktuppgifter 
 
Vill du veta mer om bandet eller lyssna till fler av våra inspelade (men än ej släppta) 
låtar? Vi ställer gärna upp och berättar mer låter dig lyssna på våra inspelade låtar i 
förväg. Tveka inte att kontakta oss;  
 
Patrik Orrmén – biscuitbooking.management@gmail.com / Tel: 073-944 88 89 
 
Vi ser fram emot att höra från dig! 


