
Nya fönster med NAVARRA
Fyra starka personligheter, mod, ärlighet, energi och ett nära tilltal när Navarra tar sats och ger folkmusiktraditionen en 
uppiggande vitamininjektion. Bandet har redan hunnit göra sig ett namn inom svensk folk- och världsmusik tack vare si-
na hyllade liveframträdanden på festivalscener landet runt. Nu släpps gruppens efterlängtade debutalbum!
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Nya fönster är en skiva med sånger och melodier om 
livets allvar och dans natten igenom, ensamhet och 
envisa kärringar. Den är inspirerad av alla storspelemän 
och kvinnor som gått före men samtidigt nyfiket 
närvarande i samtiden i mötet mellan fyra unga 
musiker. Navarras blandning av komplext och enkelt, 
sällsamma sound och skoningslösa sväng, är musik som 
gör det svårt att sitta still. Men här finns också plats för 
sköra visor som borrar sig rakt in i hjärtat. 

Navarras debutalbum består av pianisten Arvid Kästels 
musik och sångerskan Sofia Bergströms texter. Dessa 
framförs tillsammans med riksspelmannen Erika 
Risinger på fiol och Carl-Johan Groth på trummor. 
Skivan spelades in under några vita vinterdagar på 
Studio Epidemin i Göteborg, med utsikt över snötunga 
trädtoppar i Slottsskogen och med Göteborgs mesta 
folkmusikproducent Henrik Cederblom bakom 
mixerbordet. 

Sofia Bergström – sång och texter
Arvid Kästel – piano och musik
Erika Risinger – fiol
Carl-Johan Groth – trummor

Röster om Navarra

När Navarra drar igång är det som om en magnetkraft 
slår till och genast drar dom öron och nyfikenhet till sig. 
Bandet är brasan i festivalkvällen, och av en ordinär 
tältduk har det plötsligt blivit en sagogrotta där ett ungt 
energiskt band jammar med självlysande ögon. Dom 
strör nordisk folk och jazz- och popinfluenser omkring sig 
i ett fiffigt myller.
– Linda Roslund, SR P2

 
Att lyssna på Navarra är som att idka älskog, äta god 
mat och få massage samtidigt!
– Vinnande motivering till Folk- och världsmusikgalans pris Årets nykomling.
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