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Efter sitt kritikerrosade debutalbum "Vintern" är det nu dags för 
folkmusiktrion Ahlberg, Ek & Roswall att släppa sitt andra album,
”Näktergalen”.

Ahlberg, Ek & Roswall har sedan starten 2010 turnerat flitigt både hemma i 
Sverige och i Europa. Trion spelar folkmusik från Medelpad och Skåne, både 
traditionella låtar och nya, egenkomponerade låtar.

Gruppens musik kännetecknas av ett virtuost och dynamiskt samspel som 
inbjuder till såväl lyssnande som dans. 

Med sin sättning bestående av fiol, harpgitarr och nyckelharpa utforskar de 
ständigt nya musikaliska möjligheter. Med influenser av allt från barock till  
pop har de hittat en alldeles egen stil som på kort tid vunnit en stor publik 
på dagens folkmusikscen. 

Att lyssna på Ahlberg, Ek & Roswall är att uppleva ett lekfullt, spännande 
äventyr som rymmer allt från vemod till glädje, och inte minst, ett makalöst 
sväng som gör det svårt att sitta still. 



Röster om Ahlberg, Ek & Roswall:

Vill man höra ett sammansvetsat samspel är detta ett skolexempel. Det svänger 
och gungar, det har passion och driv.
  Peter Sjöblom, tidningen Kulturen

Det här måste vara folkmusik när det är som bäst.
  Mikael Tjernström, Dagbladet

Tre sällsynt begåvade solister spelar känsligt och lyhört ihop. 
  Peter Ahlbom, Spelmannen 

Ty det här är en grupp som sticker ut, förenande ett häpnadsväckande rytmiskt 
driv och virtuoseri...
  Ulf Gustavsson, Uppsala Nya Tidning 
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            Fakta:

Emma Ahlberg, riksspelman på fiol och altfiol.
Daniel Ek, harpgitarr.
Niklas Roswall, riksspelman och världsmästare på nyckelharpa och moraharpa.

Releasekonsert på Linköpings Folkmusikfestival, lör 12 oktober kl 23:00.
Releasekonsert i Medelpad på Folkmusikjubiléet, Sidsjö Hotell & Konferens, 
fre 18 oktober kl 20:00.

Näktergalen, skivnummer DIS 020, ges ut av skivbolaget Dimma Sweden.
Skivan är inspelad av Gustav Hylén och mixad av Mats Wester.

Ahlberg, Ek & Roswalls första skiva heter Vintern, DIS 015, och är utgiven av 
Dimma Sweden samt licensierad till Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Österrike 
och BeNeLux av Westpark Music.

Kontakt:
info@ahlbergekroswall.se

        Daniel Ek: 070-2451599

    För mer info, högupplösta bilder samt förhandslyssning:
www.ahlbergekroswall.se


