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På sitt nya album Lowlands, rör sig Pål Nybergs starka melodier bland subtila synthesisers och mästerligt 
ensemblespel.

 

Birgitta Flick - saxofon
Per "Texas" Johansson - klarinetter
Pål Nyberg - gitarr
Mauritz Agnas - bas
Konrad Agnas - trummor
Markus Jägerstedt - korg mono/poly, B3

TRACKLIST:

1.   Europa
2.   Café de Jaren
3.   On the Island 
4.   Love Streams
5.   Lowlands
6.   Apostel
7.   Lowlands II
8.   Nørrebro
9.   Apostel II
10. Fox & Hedgehog

"astounding technique […] constantly on the lookout for fresh angles and perspectives.” 
- DownBeat Magazine 
 
"one of the continent’s strongest standard bearers for the straight-ahead jazz guitar 
sound.” - LondonJazz News 

Nybergs utgångspunkt har främst varit att utforska sin musikaliska värld som kompositör, även om 
improvisation alltid är en viktig beståndsdel. Låtarna är ofta skapade ur musikaliska fragment som 
återkommer i nya skepnader genom albumet. Allt vävs till sist samman i ett filmiskt, absorberande 
och något mer producerat sound. Resultatet är en egensinnig och suggestiv musik som bär spår 
av cool jazz och psykedelia. 

Pål Nyberg är en prisbelönt och mångsidig gitarrist, känd av många för sitt samarbete med den 
amerikanska cool jazz-pionjären Jimmy Halperin. Hans melodiska och originella gitarrspel har lett 
honom till samarbeten med många av Europas mest framstående musiker. Keyboards spelas 
av Markus Jägerstedt som också har mixat albumet, känd för sina samarbeten med popartister 
som Robyn, Seinabo Sey, Röyksopp och Little Jinder. En av de två träblåsarna på albumet är Per 
”Texas” Johansson. ”Texas” har sedan debuten med albumet Alla Mina Kompisar i slutet av 90-
talet, ansetts vara en av Sveriges främsta jazzmusiker. Kanske mindre känd för den skandinaviska 
publiken är berlinsaxofonisten Birgitta Flick, som på senare tid etablerat sig som en stark röst på 
den internationella jazzscenen. Genom sina egna grupper och samarbeten med bl.a. amerikanska 
pianisten Carol Liebowitz har hon fått välförtjänt erkännande på båda sidor av atlanten. Konrad 
Agnas är idag en av Sveriges mest framstående trummisar inom pop och jazz. Förutom sin 
medverkan på Lowlands är Konrad aktuell med bl.a. Sara Parkman, Loney Dear och 
Hedrosgruppen. Tillsammans med sin bror Mauritz Agnas har han samarbetat med storheter som 
Pat Metheney och Nils Landgren. 
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