
Gustaf Rosenbergs AMALIA gör debut

Gustaf Rosenberg är en malmöbaserad pianist som känns igen från bland annat 
storbandet Malmö Jazz Orchestra under ledning av Anders Bergcrantz, 
kammarmusikgruppen Tegla Kvartett och elektroniska synth- och trumduon Josgrejen. 
Med en melodiös och energisk framtoning tar han med sig lekfullhet och lyhördhet i vilken 
konstellation han än befinner sig i.  

AMALIA är hans första egna jazzkvartett och även den grupp som visar upp mest av hans 
egen musikaliska identitet. Det är ett växelspel mellan lyriska melodier och hårda anslag 
som hela tiden cirkulerar runt en knivskarp närvaro. Detta är den första skivan som släpps 
där Gustaf Rosenberg är bandledare och kompositör till samtliga spår. 

Gruppen AMALIA bildades 2015 och har sedan dess spelat på flertalet jazzklubbar och 
festivaler i regionen. Nu när första skivan ska släppas visar deras samspel tydligt att de 
spelat ihop ett bra tag. Det är en tydligt jazzig skiva men som fortfarande behåller mycket 
av det vemod som känns väl igen från den nordiska och europeiska jazzscenen. Vemodet 
finns redan inbakat i kompositionerna tillsammans med en del rytmiska underfundigheter. 
Det är modern jazz med mycket öppenhet och frihet för musikerna.  

”För mig känns det väldigt stort att få öppna sig så mycket för omvärlden äntligen. Det 
är så speciellt och vackert att se mina kompositioner få utvecklas tillsammans med 
Edvin, James och Kristoffer. De ger dem verkligen sitt eget liv och en tydlig karaktär. ” 
Gustaf Rosenberg 



”Personligt, djärvt och vackert är några av de många positiva adjektiv man  
kan använda sig av när man lyssnar på Gustafs musik. 
Hans kompositioner är genomtänkta och improvisationerna så spontana som äkta 
sådana ska vara. Med sin musik vill han säga något, han visar oss en möjlig väg framåt! 
Gustafs redan stora kunnande kombinerat med en stor inre dynamik och nyfikenhet gör 
honom till ett av jazzens framtidslöften. Han har med denna skivdebut lyckats lägga första  
biten i vad jag hoppas blir ett stort pussel.” Jan Lundgren 

”Gustaf Rosenbergs Amalia sammanfogar skicklighet, kreativitet och nyfikenhet till en 
mycket personlig musik, där hans strålande kompositioner lyfts fram av gruppens djupa 
samspel och starka individuella röster. Resultatet är en framåtblickande och själfull jazz 
som andas såväl storstadspuls som skogens serenitet. Alla bör spetsa öronen och lyssna!" 
Adam Forkelid 

Gustaf Rosenbergs AMALIA: 

Gustaf Rosenberg, piano och komposition
Edvin Lorinius, sax
James Whife, bas
Kristoffer Rostedt, trummor 
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