
Andreas W Andersson – barytonsaxofon. 

Första tonen på denna ep är också den första som någonsin spelats på en Com
punctiofestival (2 sep 2007 på Nya Slottet i Bjärka Säby)! Som tur var spelade 
vi in konserten och det här är resultatet – Andreas W Anderssons första utgåva 
i soloformatet. För er som inte var där, slut era ögon, dröm er bort till Nya 
Slottet och lyssna till Andreas W Anderssons röst.

Andreas W Andersson har format ett mycket personligt sound, i botten lyriskt 
men så fullt av energi att det i vissa stunder är svårt att hitta en bättre beskriv
ning än punkigt. Han är en av de drivande krafterna i den nationellt och in
ternationellt uppmärksammade improvisationstrion Plunge som gör sin andra 
inspelning med pianisten Bobo Stenson senare i höst. 

Andreas har samarbetat med musiker som Markus Wargh, Marilyn Mazur, 
Fredrik Ljungkvist, Sten Sandell, Ola Hedén och Andreaz Hedén. Han har 
komponerat musik för improviserande storband, teater och dokumentärfilm 
och är även uppskattad ensemble och instrumentlärare vid folkhögskolan i 
Skurup samt på musikhögskolan i Malmö.

artistinformation  www.myspace.com/andreaswandersson
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låtlista
1. I live and breathe before Your eyes
2. For others, brothers! For others
3. Again I tell You: For others!

Compunctio är en svensk skiv
etikett som drivs av producenten 
Andreas Runeson och formgivaren 
Tomas Einarsson. De producerar 
och formger samtliga Compunc
tios utgåvor. Förpackningen är 
egendesignad och denna utgåva 
är gjord helt för hand och ges ut i 
endast 300 numrerade exemplar. 
ep:n gavs till alla som besökte årets 
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BjärkaSäby, 23 augusti 2008.


