
Lina Nyberg Tentett – The Clouds 

Lina Nyberg debuterade redan 1993 med duoalbumet ”Close" med pianisten Esbjörn Svensson och har 
sedan dess turnerat världen över med sina olika konstellationer, 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. 

I april 2020 släppte hon sitt tjugonde album ”The Clouds" med nykomponerad musik för tio musiker. 
Tentetten är ett riktigt ”all-star band” med Sveriges finaste jazzmusiker speciellt handplockade för denna 
musik:

Susana Santos Silva trumpet
Karin Hammar trombone
Per Texas Johansson flöjt/klarinett
Fredrik Ljungkvist klarinett
Alberto Pinton basklarinett
David Stackenäs gitarr
Cecilia Persson piano
Josef Kallerdahl bas
Peter Danemo trummor 
Lina Nyberg sång/komposition

Deras nya album har uppmärksammats stort, även internationellt:
Dagens Nyheter: "Det är komposition, arrangemang, instrumentering, kors och tvärs mellan jazzen där hon i 
grund och botten hör hemma, och nära nog klassiska orkesterverk...Allt sitter ändå ihop – à la Nyberg.” 4/5

iMusiken: "The Clouds är inget annat än ett genommusikaliskt underverk i sin genre – ett överraskande flöde 
av originalitet, energi och virtuositet.”

Salt-Peanuts.eu: "You can trust Nyberg to enrich your perspective of these dire times with her wisdom, 
compassion and powerful emotional honesty.”

Hymn.se: "The Clouds är ett riktigt starkt album” 8/10

Värmlands Folkblad: "Utsökt framåtrörelse i varje komposition”

All about Jazz: ”…with The Clouds, a project featuring a tentet of first-rank colleagues, Nyberg is poised to 
reinforce her place at the vanguard of chance-taking European jazz musicians. …Both innovative and highly 
engaging, The Clouds is one of Nyberg's best recordings yet.”

Jazzspecial Denmark: 
”Bandet sprudler i pling-plong, småt deliristisk scat-improvisation, eksplosive tutti-udbrud og dissonanser, 
acceleration, kakafoni, storm & stille – og Nybergs håbefulde lyrik… Så længe Lina Nyberg søger nye vinkler 
for indsyn og utsyn, bliver der musik ud af det, som vi hjertens gerne venter på.”

Musik: https://open.spotify.com/artist/51lkmSxQ5rpUuRSgoAzWcv

Web: http://www.linanyberg.se/

Instagram: https://www.instagram.com/linanybergofficial/

Videos: https://www.youtube.com/user/seppoliner
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