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Ur viljan att berätta och tron på gemensamt mod föds Hannah 
Tolfs berättelser. Orden får liv i enkla, klara melodier som kraftfullt 

väver sig in i ens inre rum och när sista tonerna på skivan klingar av hör 
man bara sina egna hjärtslag, och sedan vaknar man och känner hur

allt omkring en vibrerar och att allt levande rör vid en.

Det är vackert, det är organiskt, det är fullständigt trollbindande.
Skivans Skivans röda tråd är inslagen av körer och ljudupptagningar. Vi förflyttas 

raskt till en pyreneisk fors och avlägsna, kraftfulla stämmor tidigt en morgon 
i Mexico City. Kombinationen av röster, instrument och ljudupptag smälter 
trolskt samman till ett nyansrikt och dynamiskt debutalbum, som talar 
till våra sinnen med ett vaket, nyskapande och innerligt uttryck.

Skivan spelades in i augusti 2013 av Martin Öhman och har mixats av 
Filip Leyman, som tillsammans med Hannah Tolf producerat skivan. 

Mastringen står Hans Olsson BMastringen står Hans Olsson Brooks från Svenska Grammofonstudion för.

Officiell releasefest hålls på Palmhuset i Göteborg den 6 maj.

Övriga konsertdatum:
7 maj Sound of Mu, Oslo
28 sep Kafé de luxe, Växjö

Medmusiker på skivan är Per Walfridsson - piano, 
Donovan von Martens - bas och Anna Lund - trummor. 

Bandet gästas av Xenia Kriisin – sång, Karin Verbaan – sång, 
Miranda Bjerking Raeder – sång, Oskar Stenmark - trumpet, 
Johannes Aspman - trumpet, Gustav Davidsson - trombon 

och Martin Öhman - percussion

Den sprudlande göteborgssångerskan Hannah Tolf släpper nu sitt första 
soloalbum på Havtorn Records där hon tillsammans med tre framstående 
musiker möts i improvisationer sprungna ur djupsinniga kompositioner 
och skarpsinniga berättelser som tar ett ordentligt tag om hjärta och själ.
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