Lina Nyberg - CV
Lina Nyberg är en av landets främsta jazzsångerskor och kompositörer.
Född i Stockholm 1970 och utbildad på Kungliga Musikhögskolan.
Sedan skivdebuten med Esbjörn Svensson 1993 har hon producerat 18 album i eget
namn med gräddan av jazzmusiker i Sverige. Hon har turnerat världen över, de senaste
åren har hon spelat med sitt band, förutom i Skandinavien, även i Portugal, Tyskland,
Argentina och Brasilien.
Hon har mottagit Grammis, Lars Gulllin stipendiet, Kungliga Musikaliska Akademins
stora jazzpris, Sveriges Radios pris Jazzkatten m.m. och förärades 2016 med ett eget
TV program ”Nattjazz med Lina Nyberg”. Hon är också upphovsperson till Sveriges
Radio P2s signaturmelodi.
I oktober 2017 kom det albumet ”Terrestrial” – finalen i Lina Nybergs albumtrilogi om
världen. Där framförde Norrlandsoperans orkester hennes nyskrivna kompositioner
tillsammans med Linas band. Del ett i trilogin - ”The Sirenades” (2014) innehöll bl.a.
beställningsverk för Norrbotten Big Band och hyllades stort av publik och media. Del två
- ”Aerials” (2016) inkluderade dels nyskriven musik av för stråkkvartetten Vindla men
här försåg bandet jazzstandardlåtar nya fascinerande kostymer. Terrestrial nominerades
till både Grammis och Manifestpriset och tilldelades 2018 priset ”Gyllene skivan” av
tidningen Orkesterjournalen för årets jazzutgivelse.
2020 släpper hon nytt album med sin nybildade tentett på skivbolaget Hoob records.
https://youtu.be/dAJbHCRArw8
https://youtu.be/KDqOg6EPwVU
”I låt efter låt närmast sveper hon med sig såväl rösten som lyssnaren, in i de äventyr
som hon och bandet också förmår skapa” Dagens Nyheter (5/5)
”The Swedish vocalists writing is stunning, especially for strings, and her singing is
more personal than ever.” Down Beat magazine (5/5)
”…en storslagen, lyxig och inte minst annorlunda satsning och musiken levande och
ofta mycket vacker… full respekt för originaliteten och djärvheten i den här
kraftsamlingen till album.” Sydsvenskan
”Hennes konstnärliga självständighet talar för sig själv och visar inga tecken på att ha
kulminerat ännu. Men den trilogi av dubbelalbum som i dagarna kröns med nya
”Terrestial” tar ändå priset.” Dagens Nyheter

Musik: https://open.spotify.com/artist/51lkmSxQ5rpUuRSgoAzWcv
Web: http://www.linanyberg.se/
https://www.instagram.com/linanybergofficial/
Videos: https://www.youtube.com/user/seppoliner

