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ELISABETH KITZING 
“JAG VAR TVUNGEN ATT BYTA UPPFATTNINGEN FÖR ATT FINNA VILA…” 

Elisabeth är en artist, låtskrivare, konstnär och musikproducent som äger Featherhead Media, ett företag 
som gör inspirerande musik böcker, filmer och musikvideor. Change My Mind projektet pågår nu.


Musiken började tidigt 
Hon började skriva musik vid tio års åldern, sjöng i körer och reste med ett band i större New York-
området under tonåren där hon sjöng och spelade olika instrument. Efter några år upplöstes bandet då 
några bandmedlemmar gifte sig eller flyttade. När hon, vid slutet av High School, övervägde att studera 
musik och hade säkrat en musikstipendium vid ett stort universitet, uppmanade hennes pappa henne att 
sluta "slösa med tid" på musik och istället börja studera något, vad som helst, som kunde skapa ett säkert 
kassaflöde. Eftersom hon inte hade stort förtroende för sig själv vid den tiden satte hon musiken åt sidan 
för att studera ekonomi och försökte därefter klättra uppåt längs karriärstegen. Och så dog drömmened 
musiken ett tag.


In i väggen: 
Under en tid arbetade hon inom många olika yrken. Till slut blev hon upptagen med att sköta om man och 
tre fina barn, började en konst-on-demand företag och arbetade som lärare allt på en gång. Hon bar ut 
mer och mer. "Allt började bli ohanterlig. Mitt hjärta var trött på att försöka tillfredsställa alla, min själ var 
trött och min energinivå var i botten ". Slutligen sa hennes kropp “Nej!” - hon hade "gått in i väggen" på 
grund av stress. Hon led av huvudvärk, hjärtklappning, minnesförlust,  vredes utbrott, depression och 
sömnlöshet. Jag gick till en läkare och fick höra att det var bara att ta vissa läkemedel och få lite vila. 
Sedan skulle allt bli bra igen…” Men vad hon fann var att det fanns djupare frågor som tvunget måste 
lösas för att bli hel och inte hamna i stress diket igen. Pillerna minskade bara symtomen för en tid, men de 
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Change My Mind tar dig på 
en resa från ett liv i stress 
och press till ett live med 
frid genom att ändra dina 
tankar om vad som är 
viktigt i livet och om vem 
Gud är. Hon släpper skivan 
under 2018. 
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gick inte och åtgärdade inte orsakerna till utbrändheten. Hon tog tid att illustrera hur hon mådde med sin 
konst. "Teckning och målning var en viktig del av läkningsprocessen för mig".


Elisabeth tillbringade mycket tid att läsa om och analysera arbetsrelaterad stress och dess effekter. Hon 
såg hur fler och fler av hennes vänner föll offer för stressen och ville göra något för att hjälpa människor att 
undvika att brännas ut. 


Konstutställning om stress: 
Efter att hon återhämtat sig sätta hon ihop en utställning i 2012 som hette Soul Steam (Själens Ånga) Där 
visade hon i bild och diskuterade problemet med stress genom sina 44 konstverk och många dikter och 
låtar. Gensvaret var starkt och gav henne inspiration att starta Featherhead Media. Tanken var att inspirera 
människor genom konst, musik och böcker, att leva ett liv med frid i sinnet mitt i en stressig värld som 
glömt vad som egentligen är viktigt.


Inspirerande CD:n, filmer och böcker:   Nu, efter många är hon i färd med att spela in första CD:n 


Change My Mind med åtta andra musiker/solister. Den kommer publiceras under 2017. Den innehåller 
många olika stilar Inklusive men Inte begränsad till country, pop, rock and Gospel. Change My Mind år 
tänkt att ta lyssnaren längs en vandring från ett liv i stress till ett live där man bara är. Vägen dit går genom 
hjärtat. “Min förhoppning är att uppmuntra andra att genom den musik, videos och konst jag gör. Det är 
aldrig för skickade att börja."


Också från Featherhead Media: 
Utöver albumet Change My Mind, skriver Elisabeth en bok med samma titel. Hennes musikvideor finns  
bl.a. på YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCYzkKKC_ZmhwhAsZWejVuMQ 

“Allt vad jag skapar på Featherhead Media handlar om vad vi behöver för att må bra. När det gäller vår 
inre människas välbefinnande handlar det om att upprätta och underhålla en sund relation med Gud. 
Religion hjälper inte. Det är  som befriar och uppmuntrar en hela tiden”.


Hon skriver inlägg om bl.b. låtskrivande 
processen på LinkedIn och 
www.medium.com också. 


Hon föreläser gärna om hur vi kan bättre 
hantera stress, om musikskapande 
processen och om livet i stort. Hon håller 
även kurser i akvarellmåleri och gitarr i Skåne. 


Bjud in Elisabeth hem till dig. Hon 
gör akustiska huskonserter. Det 
finns två varianter.  
1. Lovsångskväll - i ditt vardagsrum 
2. “Change My Mind” konsert där hon berättar om sin vandring från stress till en vilande livstil 

(minimum 20 personer). Då kommer Elisabeth sjunga och berätta om hur man kan finna ro i en 
stressad värld. 

För information och bokning se: www.featherheadmedia.com. Eller ring +46 (0)73 770 62 11
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