COUNTRY & EASTERN NEWS
Country & Eastern – Your favourite provider of Al Dente Music.
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Den 26:e februari släpper Country & Eastern denna gudabenådade trios första album.
Frihet, intuition, kommunikation tillsammans med kraft, humor och sensibilitet skapar
den lyskraftiga musik som är gruppens signum. Musik med avstamp i originalmusik av
trions medlemmar, traditionellt material från Älvdalen samt en eller annan överraskande
cover. De ger konserter i mars och april.
hör jag dem här för första gången. Deras
intensiva närvaro i musiken. Deras kraft och
genuina vilja att beröra oss. Hur de i täta
dialoger spelar varandra och återupptäcker
musiken åt oss. Och så, förvåningen och
glädjen över tonernas plötsliga kapitulation.
De är bra. Mycket bra.”
Ale Möller
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LENA WILLEMARK, JONAS KNUTSSON & MATS ÖBERG

t atlantis by Janne Hansson

bengt berger and Jonas knutsson

a åberg & Jon edergren, ebDC

all a
DrÖ m m ars
sång

Lena Willemark

sång, fiol, altfiol

anslations by Fred lane

En av Nordens mest mångsidiga artister, en
centralgestalt inom den svenska folkmusiken och
en banbrytande genreöverskridande sångerska.
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WILLEMARK, KNUTSSON & ÖBERG
“Alla drömmars sång”

CE25

”På denna cd hör ni några av de musikanter
jag spelat med allra längst. Hundratals och
hundratals timmar på scen och replokal. Ändå

Jonas Knutsson

saxofoner

Med stor aptit och närvaro skapar han ett
eget avtryck och blir en viktig del i egna och
andras musikaliska sammanhang. Ständigt på
väg i musiken.

Recensionsex på begäran från info@countryandeastern.se.
Pressbilder och mer info finner du på www.countryandeastern.se

Mats Öberg

piano, munspel

Hans kunskap, fantasi och lekfullhet gör honom
till en uppskattad medspelare oavsett genre, från
Frank Zappa till Carola.
Om “Alla Drömmars Sång” (Song of Dreams)
Lena Willemark, Vocal, violin, viola
Mats Öberg, keyboards, harmonica
Jonas Knutsson, saxophones
Country & Eastern ce25
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Cover by Jon Edergren and Lina Åberg, ebdc
Liner notes by Ale Möller
English translations by Fred Lane
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