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Robert Vendetta «If It’s Over» 
Robert Vendetta kommer med sin andre singel fra det kommende konseptalbumet  

«All By His Handsome Self» torsdag 18. mars. 
 

Hvorfor tar hun ikke telefonen?  
I sangen ber Robert Vendetta ber om å få de 

dårlige nyhetene han trenger for å komme  
videre, akkompagnert av et gammelt,  

rustent piano i et tomt rom.  
En optimistisk resignasjon. 

 Noen stikkord om utgivelsen: 
- Stille i dørene 
- Nært 
- Ettertanke 
- Retropop 
- Moderne gammelt 

 
Vi i Lazarus Music er stolte over å kunne si at Robert Vendetta er tilbake - en scenevant entertainer 

som denne gangen har tatt full kontroll. Dette merkes i det musikalske og det visuelle uttrykket. 
Robert Vendetta er noe for seg selv – men nettopp det gjør at han også er noe for mange andre. 

 
Han slipper sin tredje soloplate, «All By His Handsome Self» 30. september. Den sarte singelen «If It’s 

Over» viser Robert Vendetta sine unike evner som en musikalsk historieforteller! Robert Vendetta  
har en økende og dedikert lytterskare over hele planeten. Selv om turnéåret 2020 ikke ble like 

internasjonalt som man hadde håpet, sørget internett for konsertstrømming, radio- og TV-
opptredener på fire kontinenter. Nå vil han gjerne også spille for dere. 

 
Om låten sier Robert Vendetta: «Noen ganger er mindre mer, spesielt når man skal lage en låt om et 

tomrom i hjertet, skapt av mange ubesvarte spørsmål.» 
 

Foruten Anders Jansvik på trommer er alt du hører laget og produsert av Robert Vendetta. Singelen er 
mastret av Morgan Nicolaysen i Propeller Mastring. 

 
Robert Vendetta er inspirert av mange gode artister og band, og på denne sangen henter han  

spesielt inspirasjon fra luften, varme, fortellerevnen og nærheten til  
jazzlegendene Jimmy Scott og Radka Toneff. 

 
Med låten følger en herlig musikkvideo laget av Marius Martinsen. Den viser  

frem Robert Vendettas evne som historieforteller. 
 

Lytt til låta på soundcloud. 
  

https://soundcloud.com/robertvendetta/11-if-its-over/s-voPukquKDbt
https://soundcloud.com/robertvendetta/11-if-its-over/s-voPukquKDbt

