
ÖSTHAMMAR 2010-09-01: Malou Berg fort-
sätter att skapa gränsöverskridande musik 
med sitt nya album Alignment och släpper 
skivan i samband med en releasekonsert på 
Boulevardteatern i Stockholm 7/9 kl 19.
     Alignment är det fjärde albumet i Malou 
Bergs banbrytande Plejadiska svit. År 2009 
belönades Malou med Ordfestivalens Ordpris 
för sitt språk i den här sångsviten. Samma år 
inbjöds Malou som huvudartist till Sydkoreas 
stora HwaEom Spirit Music Ritual festival att 
framföra musik från Hoya, som har rönt stor 
internationell uppmärksamhet.
     Musiken i Alignment för lyssnaren till nya 
världar som inspirerar, lyfter och befriar på 
ett magiskt sätt, i en musikalisk regnbåge av 
sång och klanger från tibetanska skålar och 
kristallskålar, pulsen av trummor och mjukt 
dansande melodier. Ett album som både är 
meditativt och spännande.

Malou Berg berättar själv om inspelningen av Alignment:

    Grundidén var att musiken baserades på sång och 
skålar. Resultatet är ett samarbete mellan mig och den 
franske slagverkaren Xavier Desandre Navarre. 
     Vår intention var att skapa helande sånger, i tonarter 
som överensstämmer med den uråldriga Solfeggio-
skalans frekvenser. Skalan återupptäcktes för cirka tjugo 
år sedan och skiljer sig från vår västerländska, några 
toner är högre, andra lägre och avståndet mellan skalans 

1  Opening Part 1  4:27
2  Opening Part 2  4:31
3  Unity  4:41
4  Onahe* 9:28
5  Alignment  6:24
6  Release And Let Go  4:59
7  Amae* 3:52
8  The Calling  5:15
9  Breathe Out (Haname)* 4:47
10 Home  3:04
11 Prayer  3:03

Music: Malou Berg/Xavier Desandre Navarre
* Music: Malou Berg
Lyrics: Malou Berg

Alignment was recorded in a special way.
Read more about it at www.alignment.se
www.malou.se
info@alignment.se

2010 Malou Berg   ProSongs AB
All Rights Reserved

This recording was pure Joy and Inspiration for me
What a privilege to collaborate with such incredible musicians!

I thank you from the bottom of my heart
Love go with you
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Malou BergLead vocal, vocals
Xavier Desandre NavarreBowls, percussion, leadvocal, flute, beatbox
Thomas HellstenKeyboards, grand piano, accordion, organ, lead vocal (1)
Lars DanielssonStandup bass, cello, electric bass
Ulf WakeniusAcoustic guitar (4, 7, 9)
Jenny NilssonVocals 
Lars NilssonVocals, keyboards (1)
Johan IvarssonVocals 
Mikael DahlvidSampler (1)
Bernt-Olof ”Berra” KarlssonSteel guitar, dobro (6, 7)

Music: Malou Berg & Xavier Desandre Navarre
* The songs 4, 7, 9 music: Malou Berg 

Lyrics: Malou Berg
Vocal arrangements: Malou Berg
Produced by Malou Berg and Lars Nilsson
Recorded, mixed and mastered in Sweden 2009-2010 at 
Nilento Studios, Gothenburg
Sound and Edit Design: Lars Nilsson
Assistant engineer: Mikael Dahlvid

Graphic DesignSelander Design AB
Photos of MalouPeter Engmalm
Photo inside coverClifton Mair
ProductionMalou Berg ProSongs AB
PublisherMalou Berg ProSongs AB/Stiggy Music AB

My intention for this album 
           is to create music to heal

Music to soothe our souls, to make us whole. 
For some years I’ve practiced SongHealing. 
Going beyond merely singing, I opened myself, 
allowing the spirit to sing through me.
It’s a wonderful experience! 

The recording is based on my singing in the moment. 
My earlier albums have been recorded the traditional way. 
In this recording, each song* was born with an intention 
which Xavier and I agreed upon – it also became its title. 
We began with just voice and Tibetan/crystal bowls, gently 
accompanied by keyboards. All singing was improvised 
without retakes and the music is aligned to the frequencies 
of The Ancient Solfeggio Scale.

From my heart to yours!

* except Breathe Out (Haname), Amae and Onahe

Magical songs 
celebrating the Ancient Solfeggio Scale 

and the timbre of Tibetan & Crystal bowls. 
Bringing inner peace, 

healing and rejuvenation. 

Malou Berg släpper nytt album – Alignment
toner är olika stort. Legenden säger att Solfeggioskalan 
har helande förmåga. En frekvens kallas för ”mirakel-
frekvensen” och används vid healing.
     Det här var ett annorlunda och utmanande projekt.
Jag tog med mina skålar till Nilento Studio i Göteborg. 
Där spelade vi in under en vecka i september 2009, 
med ljudgeniet Lars Nilsson vid mixerbordet. 
     Xavier och jag enades om en intention, ett ord, en 
fras, som vi mediterade över någon minut. Och sedan 
spelade vi in, helt förutsättningslöst. 
     Vi hade ingen form. Ingen tanke om sångens innehåll. 
Vi öppnade oss bara, lyssnade inåt, följdes åt och lät 
intention och flöde leda musiken att blomma. Med på 
”resan” var även Thomas Hellsten på keyboards.      
     Sångerna blev som att vandra i en skog, man ser träd 
omkring sig, men skogen förändrar sig ständigt med små 
och stora variationer. Språket är min egen Plejadiska, 
som är såå skön att sjunga på. 
     Därefter spelade vi in olika pålägg, men ingenting 
ändrades i grunden. Inga omtagningar eller förbättringar, 
varken av musik eller sång. Allt har skett i stunden. 
     Vår inledande fras, eller intention, blev sedan titeln 
på varje sång. Åtta av låtarna spelades in på detta sätt. 
.

Maila Malou: info@malou.se     www.malou.se   
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kontakta Susanne Wigforss 
för releasekonsert, info och skivex. 

Tel 08-559 21 500 eller 073-941 15 58
susanne.wigforss@bredband.net


