
White Limo
Drivkraft, Hunger och Passion:

Vi är rockplattan som du köpte på väg hem från jobbet för att du hörde oss i 
bilen och tänkte ”det här bandet kan jag inte leva utan”. Vi är det första du hör 
på morgonen, vi är bandet du absolut inte kan missa i sommar, vi väcker känslor, 
vi underhåller, vi får dig att skratta av lycka, vi får dig att gråta av överväldighet. 
Vi är ljuset som får dig att gå upp på morgonen, vi är passionen i ditt liv, vi får dig 
att skrika efter mer. Vi ÄR White Limo!

Sound:

Gillar du stora rocklåtar? Gillar du maffiga refränger som du kan sjunga med 
i? Gillar du distade gitarrer, en fet bas som dundrar, trummor som kan förflytta 
berg? Men framförallt ett sound som du inte kan motstå, tänk dig att vi är flöjten 
som råttfångaren i Hameln använder, du måste bara följa med! En lätt bris av Foo 
Fighters, en viskning av Muse, en smekning av Biffy Clyro, ett stort gött, härligt, 
tilltalande sound är vad du får! 

Nisse Lindberg:  Gitarr & Sång

Drivkraften personifierad, slå upp drivkraft i ett lexikon och du hittar den här 
mannens ansikte över hela sidan. Med guldpläterade stämband och ett gitarrspel 
likt en gud är Nisse den oslipade diamanten i White Limo´s bling.

Andreas Larsson: Gitarr & Körsång

Den otroliga magi som gömmer sig långt ned i White Limo´s sound är endast små 
fragment av Andreas själ. Skaparen, den stundtals vansinniga, stundtals geniala 
herren, som alltid går klädd i svart har ett djup som är svårt att greppa. En sann 
legend i sina egna fotspår.

Oliver Vincent Gonzalez Stiller: Bas & Körsång

Föga är känt om Olivers irrläror innan han äntrade Sveriges gräns. Vissa tror att 
han reste på de 7 haven för att söka lyckan, andra tror att han är Pat Smear´s 
okända bror. Vad som kan sägas om spanska basister är att - ja ryktet stämmer, 
dem är överjävliga.

Jesper Svensson: Trummor & Cymbaler

Hårt slående trummis? Det är bara förnamnet. Om sydamerikaner har rytmen i 
blodet så äter, sover, andas och lever Jesper för rytmen. White Limo´s bärande 
pelare, denna maskin bakom trummorna gör saker som du inte ens kan drömma 
om. Mölndals stolthet gör saker som han själv inte ens kunde drömma om. 
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