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Musik fylld med energi och glädje: ''ECHO'', NY SINGEL MED 
MALOU BERG  
18-09-08 11:20  
Ålder: 10 days   
 
Kategori: NÖJE  

 
Nöje: ”Echo” sprudlar av livsglädje och energi. Det är 
svårt att sitta still till musiken och Malou Bergs vackra 
röst. ”Echo” finns med på det kommande albumet 
”AmaOna” och ingår i Universeums Dig It-utställning där 
den uppmärksammats av både barn och vuxna. Malou har 
alltid gått sin egen väg musikaliskt. På ”Echo” har hon lekt 
med körarrangemang.  

- Det är kul med körer, körer som går omlott, mot 
varandra, bredvid varandra. Vi bytte stämmor hej vilt när 
vi spelade in, och hade jättekul under tiden! skrattar 
Malou.  

Det har tagit Malou Berg många år att utveckla rösten och hon upptäckte tidigt att 
frisången – där man bara låter rösten komma och inte följer noter eller text – var 
ett viktigt redskap i utvecklingen. På ”AmaOna” blandar hon sitt eget språk 
”plejadiska” med engelska.  

Gränsöverskridande musik som går hem även utomlands 
”AmaOna” är den sista delen i trilogin ”The Pleiadian Suite” där även albumen 
”Hoya” och ”Omine” ingår. Malou Bergs egen blandning av världsmusik och New 
Age är gränsöverskridande på alla sätt. Hela Plejadsviten släpps nu också i 
Österrike, Tyskland och Schweiz och det första albumet ”Hoya” släpptes i 
Sydkorea under sommaren. ”Hoya” har tidigare även släppts i Taiwan.  

För att lyssna på ”Echo” går du in på: http://www.tastepr.se/MalouBerg/Echo.mp3 

 
 
 
Relaterade nyheter: 
Bonnamarknaden - underhållning på djupaste allvar  - 06-05-08 11:08 
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Butikslokaler i 
Skåne
Behöver du en 
lokal för din butik? 
Kontakta oss så 
hjälper vi dig!  
www.briggen.se

 

Boka 
Underhållning
Bjud dina gäster 
på en annorlunda 
upplevelse på ert 
nästa event.  
www.hlmagic.se

Kontaktannonser 
+ Kärlek?
Sök bland Foton - 
400 000 
Medlemmar Prova 
Oss Idag!  
www.E-kontakt.se

Hotell i Malmö
Lågpriser på hotell 
i Malmö Spara upp 
till 75% och boka 
rum nu!  
Booking.com/Malmo

Gå på Icakurirens 
auktion
Bjud på produkter 
av hög kvalite 
Bestäm själv vad 
du vill betala  
auktioner.icakuriren.se
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