LINUS LINBLOM
SANCTUARY

New release from HOOB Records
Linus Lindblom, saxophonist and composer with roots in the north of Sweden,
releases a new album awaited by a growing audience. Lindblom’s expressive and
personal musical language is characterized by playful earnestness where responsibility enables freedom. There is a sence of the music as something urgent and for real
that creates a musical depth. A unique voice on the European jazz scene.
Sanctuary is Lindblom’s third album on HOOB Records and the first together with
pianist Carl Bagge, bassist Pär-Ola Landin and drummer Konrad Agnas. Four individually distinctive musicians with many shared experiences. In nine compositions that
embrace and challenge the classic jazz quartet format a wordless dialogue emerges
uniting Nordic lyricism and melancholy with the idioms of jazz.
The Lines (2007) and Objets Trouvés (2012) have earned Lindblom several awards,
among them a prestigious price from the Swedish Radio and one of Sweden’s biggest scholarships from the Bert Levin Foundation for Jazz music.
Sanctuary is released on a tastefully designed CD. However not on Spotify or other
streaming services.
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Ny skiva från HOOB ute den 20 maj
Linus Lindblom, saxofonist och kompositör med rötterna i Hälsingland, släpper
ny skiva efterlängtad av en växande publik. Linus uttrycksfulla och egensinniga
tonspråk präglas av lekfullt allvar där ansvar möjliggör frihet. Med en känsla av att
musiken är viktig och på riktigt skapas ett musikaliskt djup. En unik röst på den svenska jazzscenen.
Sanctuary är Linus tredje skiva på HOOB Records och den första tillsammans med
pianisten Carl Bagge, kontrabasisten Pär-Ola Landin och trummisen Konrad Agnas.
Fyra individuellt särpräglade musiker med en mängd gemensamma erfarenheter. I nio
kompositioner som omfamnar och utmanar det klassiska jazzkvartettformatet framträder en ordlös dialog som förenar nordisk lyrik och vemod med jazzens idiom.
The Lines (2007) och Objets Trouvés (2012) har bidragit till att utmärka Linus med
Sveriges Radios pris Jazzkatten och 2014 års stipendium från Bert Levins Stiftelse för
Jazzmusik.
Sanctuary släpps på en smakfullt formgiven CD. Dock inte på Spotify eller andra
streamingtjänster.
Skivan släpps i butik 20 maj. Lördag 21 maj ger bandet en konsert på Plugged
Records i Gamla Stan i Stockholm.
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