
STOCKHOLM VOICES är en vokal jazzkvartett som framträder 
med band. Med ena foten i jazzens mylla och den andra i den 
Skandinaviska midsommarnatten bjuder sångarna på 
stämsång i världsklass. 

I mars i år släpps deras andra album “New Horizon” - en 
hyllning till den fantastiska musik som komponerats av Sir 
Paul McCartney genom hans långa karriär, från tidig Beatles 
fram tills idag. 

“Vi letade efter ett material som tillät oss att utforska och 
utveckla vårt sound. Fascinationen för hans texter och musik 
växte mer och mer desto djupare vi dök ner i musiken. 
Resultatet är något som känns personligt och nytt för oss.” 

Det är en ny dag, ett nytt kapitel, a ”New Horizon”! 
Möt en dynamisk grupp som svänger som ett storband. 
Stockholm Voices - a Vocal Powerhouse. 

Gunilla Törnfeldt - sopran 
Maria Winther - alt 
Alexander Lövmark - tenor 
Jakob Sollevi - baryton 

Klas Lindquist - altsaxofon 
Carl Bagge - piano 
Svante Söderqvist - kontrabas 
Calle Rasmusson - trummor 

Johan Rizell Liljedahl - elgitarr & akustisk gitarr 
Karl Olandersson - trumpet 
Fredrik Lindborg - tenor & barytonsaxofon 
Magnus Wiklund - trombon 
Alberto Pinton - träblås 
Axel Mårdsjö - flöjter & klarinetter 
 

Såg du Stockholm Voices sjunga vid Dagens Nyheters stora 
sommarkonsert i augusti inför 21.000 åskådare framför 
Sjöhistoriska Museet? Under våren är det premiär för ett tiotal 
konserter och under hösten blir det turné över hela Sverige. 
Den 24 februari är det premiär för den första i en serie 
musiksalonger på Mosebacke till vilka Stockholm Voices 
under våren bjuder in spännande gäster. Premiärartist är 
Isabella Lundgren. Den 21 april  är det officiell 
releasekonsert för NEW HORIZON på Mosebacke.  
Du följer konserterna här: www.stockholmvoices.com/shows  

Information & kontakt: info@stockholmvoices.com  
Tfn: +46 70 495 51 01 

Presskontakt: christina.glaeser@gmail.com  
Tfn: +46 73 947 98 51 

Presskit och övrig info: www.stockholmvoices.com  

STOCKHOLM VOICES
SLÄPPER SIN NYA SKIVA

NEW HORIZON

Releasedatum: 10 mars 
Label: S.V. Music Production 
Distribution: Border Music 
Skivnummer: SVMPCD001
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