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NOVO DISCO - AERIALS - 2016.       

HOOB RECORDS (SUECIA)  

Em Fevereiro de 2016 a HOOB Records edita a segunda parte, ”AERIALS" da trilogia de 
Lina Nyberg sobre o mundo, os elementos e a própria música. Desta vez a compositora e 
cantora sueca canta sobre aves, pilotos, ventos e astronautas. 

O registo inclui composição para quarteto de cordas, bem como interpretações poéticas e 
expressivas de standards de jazz como "Fly me to the moon" e "Bye Bye Blackbird" com a 
sua banda de músicos top suecos. 

O primeiro CD na trilogia "SIRENADES" (2014) com música para big band foi recebido 
de forma delirante, quer nos media internacionais, quer no publico. Em 2015 Lina Nyberg 
Band faz a sua primeira tour em Portugal, esgotando os palcos da JACC de Coimbra e da 
Festa do Jazz de Lisboa e com excelente critica no famigerado jornal “Expresso”.  

Lina Nyberg é uma das mais criativas e inovadoras cantoras de jazz da Suécia. Por cerca 
de 20 anos, que ela vem atraindo atenção consistente e generalizada, tendo sido premi-
ada pela Sveriges Radio como “Artista Jazz do ano”. 

"Incrível comando de Nyberg das letras e músicas, com uma inquestionável visão musical 
que torna este projecto ambicioso numa narrativa fascinante.” Down Beat (4 1/2 estre-
las) 

JazzTimes depois do concerto no Berlim jazzfest: "Nyberg cozinha novos sabores inspi-
rada no Jazz-Art pop, um som fresco a descobrir.” 

"...divertida e lunática, mas também pensativa e profunda; cuidadosamente composto, 
melódico e até mesmo sentimental, mas também faz fronteira sem medo com o experimen-
tal ... O Sirenades é a mais inspiradora profunda obra de arte, ... "All About Jazz 

Promo video Aerials: https://www.youtube.com/watch?v=BYy_pufA_1A

  
www.hoobrecords.com www.linanyberg.se  

booking contact: Silvia Sardeira silvia@criasons.com 
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