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”OMINE” spelar upp!
Nu är skivan ute! Låt musiken flöda!
Malou Bergs nya album ”OMINE” släpps 5 september.
Hör Malou Berg live i radio samma dag och den 19 september i TV4.
”OMINE” är en efterföljare till Malous förra skiva ”HOYA”, vilken gjorde
kritiker lyriska. Malou hade stor succé med att framföra ”HOYA” på
konserter i Sverige och övriga världen, bl.a. i Tokyo på Swedish Style
in Tokyo. På Oneness Celebration 2004 satte hon Gärdet i gungning med
sin gränsöverskridande musik, där afrikanska rytmer och urtida klanger
blandades med ett imaginärt världsspråk.
”OMINE” har en mer meditativ underton, den är vackert melodiös och
samtidigt upplyftande och svängig. Det är glädjefylld musik med ord som
enligt Malou lånats från yttre Plejaderna.
”ia Omina ama!” – Öppna alla dörrar. Släpp själen fri. Lyssna! Hör musiken!
Låter det konstigt? Inte för Malou Berg. Hon är en av våra få artister som vågar vara annorlunda. Vågar vara egen.
Det är väldigt modigt i dagens kommersiellt inriktade musikindustri. Och det ger unik musik. ”Malou Berg överraskar,
bryter gränser, bygger broar...” skrev bl.a. Sundsvalls Tidning om HOYA. Malou Bergs musikaliska skapande känner inga
gränser. Som artist och kompositör har hon gått från Berklee stipendium, kabaréer, film, tv, schlagerfestivaler,
prisbelönta gospel, sakrala körverk och nu till att skapa en egen, ny sorts världsmusik.
RADIO: Malou intervjuas live i ”Magasin 4” i Radio Stockholm på releasedagen, måndagen den 5 sept
kl. 10.30-11.00. Samma dag sänder också Radio Falköping en intervju varvad med musik från ”OMINE”
(även via nätet på www.fnf.nu), liksom senare dagar andra radiostationer runt om i landet.
TV: Den 19 september kan du se och höra Malou Berg i ”Nyhetsmorgon” i TV4 då hon sjunger sånger
från ”OMINE”.
Här är några röster om ”OMINE”:
”Meditativ musik, så vackert...
Det här är en lisa för själen.”
Janne ”Loffe” Carlsson, musiker, skådespelare
”Malou har som gospelartist tidigare
inspirerat mig innerligt och hennes nya
världsmusik med kosmiskt anslag ger mig
en känsla av ro och tidlöshet.”
Annastina Vrethammar, författare, terapeut
(bl.a. ”Tänk dig ett bättre liv”)
”Underbar stämning. Man blir glad av musiken.
Det är modigt att hitta på ett nytt språk.
Det känns spännande att man ändå
på något sätt förstår innebörden.”
Blossom Tainton, artist, fitnesskonsult
Titellåten ”Omine” kan bli
den första svenska låt på svensktoppen
som sjungs på ett språk som ingen ännu har hört...

Malou Berg finns tillgänglig för press-, radio- och TV-intervjuer,
och kan bokas för framträdande av sånger från ”OMINE”.
PRESSKONTAKT: Susanne Wigforss,
08-667 18 21, 073-941 15 58, swigforss@aol.com

Mer information om Malou Berg
finns på www.malou.se/omine
(med högupplösta bilder på Malou)

