
Parken spelar på Babel. Elektronisk pop med 80-talsvibbar. ”Det brukar vara skitbra att spela 

i Malmö.” 

 

-Det är en betoning ös, en av grundtankarna med Parken live är att man ska kunna dansa, 

säger Parken, eller Pelle Lindroth som han egentligen heter. I höst har han släppt ”Framtiden 

var här”, en uppföljare till debutskivan ”Länge Leve Parken” från 2008. På fredag spelar han 

på Babel i Malmö. 

Det är inte första gången som Parken spelar i stan. Han har spelat i Malmö flera gånger med 

sitt gamla band Moder Jords Massiva, men också som Parken, och trivs i stan. 

- Det brukar vara skitbra att spela i Malmö. Jag spelade på Babel i samband med första skivan 

och min brorsa bor i Malmö, så det är alltid kul att komma ner och hänga några dagar. Jag tror 

att den här musiken funkar bättre i större städer och universitetsstäder, den har något som 

tilltalar folk där och de gillar att ha kul, säger han. 

Parkens musik kan beskrivas som elektronisk pop med tydliga 80-talsinfluenser och låttexter 

på svenska. Pelle Lindroth föredrar att sjunga på svenska då han tycker det funkar ihop med 

det elektroniska, och har sjungit på svenska sedan tonåren. 

Planen på ett soloprojekt hade funnits länge när Pelle Lindroth skapade Parken för att förena 

popen från hans ena band The Chrysler, med det elektroniska från Moder Jords Massiva. 

Inspirationen kommer från filmer och böcker, men också klassisk 80-talsmusik som The 

Clash, David Bowie och Talking Heads. Med den senaste skivan kommer nya låtar och 

influenser.  

-Den nya skivan har lite mindre betoning på nostalgi och återblickar, den handlar mer om hur 

det är nu och är lite mörkare, mindre direkt. Jag försökte göra något annat, bredda uttrycket, 

men det är fortfarande en blandning av elektroniskt och gitarr. 
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