P R E S E N T E R A R S T O LT

Om natten med NAVARRA
Navarra satte ner foten i den nordiska folkmusiken med buller och bång när de 2011
släppte sin första skiva “Nya fönster”. Inget annat band låter riktigt som Navarra. De för
på ett självklart sätt samman folkmusikens karaktär med popens tonspråk och jazzens
frihet och på nya albumet ”Om natten” fortsätter Navarra att utforska sitt universum.
Navarra har sedan starten uppmärksammats för sin
oemotståndliga energi och sitt genuint originella
förhållande till nordisk folkmusik. Första albumet
Nya Fönster nominerades till Manifestpriset för årets
folkmusikalbum och pris för årets nykomling på Folkoch världsmusikgalan 2012. Recensenterna beskrev
Nya Fönster som ”ett av årets mest intressanta och
innovativa album” och att ”Navarra vill och lyckas
öppna nya fönster till folkmusiken”. De är också ett
mycket omtyckt liveband och i höst har de som enda
svenska band blivit utvalda att spela som showcaseartist
på världens största världsmusikmässa WOMEX.
Det är fyra karaktärsstarka och samspelta musiker som
samlats i studion för att spela in sin finaste musik.
”Om natten” är en skiva där texter och musik virvlar
tillsammans och Navarra söker svar på nya frågor.
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Hur kan en Jössehärspolska bli Göteborgspop? Vad
händer när en koralmelodi möter en distad synt och
fritt trumspel? Kan folkmusik bli politisk disco? Svaret
på dessa och många andra frågor ges på ”Om natten”.
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