Fri-pop i ett personligt universum
“En dröm för många band är att skapa sitt eget, personliga ljudlandskap. Trion Nuaia har lyckats.
Det dansk-svenska bandet löder ihop sin egen förening av pop och electronica.”
- Alexander Agrell/Sydsvenskan.
Den svensk-danska gruppen Nuaia spelar fri-pop. En mix av jazz, fria improvisationer, pop och
electronica. I ett universum där sång, trummor och akustiska ljud möter elektroniska ljudlandskap,
föds personliga berättelser som förmedlas med en ovanlig intensitet och närvaro.
Nuaias andra album ”belong to the moon” släpptes våren 2015 (BoogiePost Recordings), ett
personligt fri-pop manifest, som gjorde ett stort intryck på både lyssnare och recensenter från
Skandinavien och Europa till Asien och USA. Våren 2016 började dom samarbeta med det Berlinbaserad PR-byrå Snowhite, som gav ut Nuaias musik digialt i GSA-länderna. Dessutom samarbetar
dom nu med det tyska management Makakali.
“...Nordic ensemble Nuaia's music is delightfully unclassifiable and it uniquely transcend genres.
Their sophomore release Belong to the Moon creates dream like, fantastical soundscapes that are
intensely intimate and thrillingly dramatic.” - Hrayr Attarian/All About Jazz/USA
I 2016 spelade Nuaia bland annat på CPH jazzfestival, Tampere Jazz Happening i Finland,
musikklubbar i Berlin och Hamburg inklusiv live-shows i radio och TV-TIDE i Hamburg, samt på
Klubb Kom In i Göteborg och Lupino Live i Stockholm. I 2017 börjar dom samarbeta med den
svenska VJ Olof Werngren, släppar två nya låter och två videoer. Nuaia är utmärkande för sina
intensiva live-konserter och dom ger publiken en innerlig och unik upplevelse, oavsett om lyssnaren
är pop-älskare, hardcore jazzfan eller allt däremellan.

Musik och videos:
“There is No Love” live-video från Victoriateatern, Malmö, Sverige
“Don´t know where to turn” live-video från Victoriteatern, Malmö, Sverige
Lyssna på titelspåret: Belong to the Moon
Lyssna på hela albumet på Spotify
Besök vår hemsida för mer info.

Nuaia är:
Sofie Norling: sång och live-elektronik
Mika Forsling: gitarr, mbira, hankdrum och live-elektronik
Michala Østergaard-Nielsen: trummor, slagverk, vibraphonette
All musik av Nuaia, text av Sofie Norling.
Nuaia bildades 2007 och 2009 släpptes debutalbumet “nuaia” (BoogiePost Recordings).

Recensioner av “belong to the moon”:
“Ni som inte har hört gruppen tidigare, men som vet med er att ni tycker om stillsam, atmosfärisk
och färggran musik, har närmare fyrtio minuter renodlad njutning framför er. Jag kan bara
gratulera!” - Robert Rytmen/Zero Music Magazine
”poetic ballads with dramatic restraint and great command.”- Eyal Hareuvini/All About Jazz
”Hon sjungar så vackert att jag får ont i hjärtat. Utan krusiduller, nästan enligt att vis-ideal som får
mig att tänka på Monica Z (...) För mig är den upplevelsen, att man delar något med någon man
inte känner eller ens har träffat, en av de mest fantastiska sakerna med musik. Jag är väldigt förtjust
i den ärliga och vackra halvtimmeslånga värld som Belong to the Moon bjuder mig in till.” - Anna
Berglund/OJ
“The Nordic trio coming from Sweden and Denmark has produced a wonderful album. A mixture of
evocative dream pop and melodic harmonies.” - Musikmarkt
”One of the most fascinating album creations I have heard this year. In a dreamy, soft atmosphere
they bring us on a journey that includes everything from pure ambience to strong, dramatic pop.
The singer Sofie Norling has an intense presence which more than once jumps out of the speakers
and seizes something inside of me.” - Meadow Music
“The Swedish-Danish constellation Nuaia is a fine, tiny delicate figure. A poetic band as with
electronics, guitar and percussion behind the moving song creates transparent moments in
beautiful ballads full of substance. The sparkling and discreet sounds and moods creates a
necessary need for crescendi.” - Allan Sommer/Jazzspecial
“(...) BELONG TO THE MOON, that balances between free improvisation, colorfully ethereal
soundscapes and ingratiatingly pop (...) It´s breathtaking beautiful music; at the same time breezy
and floating and touching simple. The three musicians deserves attention.“ - Ole Nimand/
Jazzspecial
“There is spirit in Nuaia.” - Dyvvlad/Adopte Undisque

Info och kontakt:
Bokning: info@nuaia.se
Kontakt: +(46) 739 158 244 / +(45) 28 22 26 30
Hemsida: www.nuaia.se
PR GSA: www.snowhite.de
Makakali Management: www.makakali.com
BoogiePost: www.boogiepost.com
Facebook:https://www.facebook.com/nuaianuaia/

