Biografi
Nybyggnan - en folkmusikalisk saxofonkonsert i kammarmusikformat.
Nybyggnan är nutida musik i kammarformat med folkmusik som grundfundament. Det är musik som
låtit sig påverkas av andra stilar och uttryck, musik som byggs idag med influenser från samtiden.
Folkmusiken som genre befinner sig i ständig utveckling istället för att stanna i arkiv och förbli
museal. I mötet med andra stilar får den liv och nya uttryck. Nybyggnan är ett resultat av Daniel Reid
och Adrian Jones gemensamma intresse för nya uttrycksformer inom folkmusik.
Idén till Nybyggnan föddes ur en dröm som Daniel haft - att få framföra nyskriven folkmusik för
stråkkvartett och saxofoner i olika storlekar. Men också genom Adrians lust att få komponera något
helt från grunden och låta folkmusiken hitta nya former som skiljer sig från traditionellt låtspel. Adrian
och Daniel har känt varandra sedan tiden tillsammans på Kungliga Musikhögskolan och detta är
resultatet av många års gemensam musikalisk utveckling. Nybyggnan kombinerar Adrians
musikaliska referenser med Daniels uttrycksfulla spel. Här finns influenser från både jazz, metal och
klassisk musik. Formatet bjuder på ett kammarmusikaliskt uttryck i folkmusikgenren likväl som det
låter folkmusik leta sig in på kammarmusikscenen.
Ensemblen består av musiker som alla rör sig i flera olika stilar, musiker som låter det gemensamma
musikaliska uttrycket gå före genretillhörighet. Alla har en grund inom klassisk musik men jobbar
idag med en stilistisk bredd.

Press:
10/10 konstnärlig kvalitet, ljudkvalitet och helhetsintryck - Klassik Heute, sep 2015 - tysk webtidning.
“Very well orchestrated, interesting for the subtle and perfect fusion of different styles”
- Musica 271, nov 2015 - italiensk musiktidskrift
“Väldigt elegant I mina nyväckta öron, en skiva som förenar konst- och folkmusiken på ett absolut spännande
sätt.” – Spelmannen 4 / 2015

Ensemble:
Daniel Reid saxofon
Jeanette Eriksson violin
Sérgio Crisóstomo violin
Adrian Jones viola
Anna Wallgren cello
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