THE PIANOBAR COLLECTION PRESENTERAR

FRIDA HAMRIN
OCH ERIK ALENIUS
Pianobarsartister i världsklass. Med bred musikalisk bakgrund i bagaget bjuder Frida och Erik på pianobarsunderhållning utöver det vanliga, nu inte endast i
pianobaren utan även på nyutgivna albumet The Pianobar Collection – Frida Hamrin and Erik Alenius. Erik
tar plats vid flygeln och Frida sjunger med stor inlevelse
och stark, känslosam röst. Publiken rycks med på en
musikalisk resa i pianobaren, fylld av glädje och passion. Albumet bjuder på allt från älskade ballader som
»Time after Time» till underbara tolkningar av »Brown
Eyed Girl», »Dove C’e’ Musica» och »Fattig Bonddräng».
De nakna, vackra tonerna ger en äkta musikupplevelse
som verkligen berör.

Frida växte upp med influenser från Creedence,
Erik med Beatles-låtar. Med pianot som instrument
började de redan som barn att spela och komponera egna låtar. Frida och Erik träffades under sin
musikutbildning på Rytmus, de har arbetat som
musiklärare och turnerat i olika musikkonstellationer, inte minst i pianobarer både i Sverige och utomlands, där de fått en hängiven publik. De har erhållit
varsitt Stim-stipendium för sina kompositioner och
har dessutom medverkat i musikprojektet Sonic
Convergence tillsammans med bl a Quincy Jones,
Billy Joel och Clark Terry.

The Pianobar Collection med Frida Hamrin och Erik Alenius är andra utgåvan i en
serie album med svenska pianobarsartister. Tidigare utgivet album i serien är »The
Pianobar Collection» med C-M Carlsson.
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»The Pianobar Collection är en ny serie skivor
med nutida pianobarsartister. Luta dig tillbaks och
njut av en oförglömlig kväll runt flygeln.»
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