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Skivsläpp: Edvard Bišof Quintet ”Because of Love” 
 
Malmökvintetten Edvard Bišof Quintet släpper sitt första fullängdsalbum under våren 
2015. Skivan är en blandning mellan nytt och gammalt, kallt och varmt, lekfulla 
karaktärer och färgstarka melodier.  
 
- Jag är otroligt glad att äntligen kunnat spela in denna skiva tillsammans med otroligt bra 
musiker och goda vänner som alla kanaliserat denna kraft, säger Edvard. 
Skivan spelades in under en enda dag i producenten David Carlssons studio.  
- De spår som hörs på skivan är de bästa tagningarna av de totalt 28 som vi gjorde under 
inspelningsdagen. Allt är inspelat live, i hela tagningar, utan pålägg. Soundet är naket, 
ofiltrerat, rått och levande. 
 
Edvard Bišof Quintet har ett sound med sina rötter i den klassiska, experimentella, 
alternativa och moderna jazzen. Medlemmarnas musikalitet, virtuositet och förmåga att 
improvisera ger kvintetten en fri form där influenser både från deras egen bakgrund och 
musikhistorien återspeglas. 
 
Bandmedlemmarna lärde känna varandra under deras studier på Malmö Musikhögskola 
och har tidigare varit aktuella i flera olika konstellationer, både tillsammans och med 
andra välkända musiker som Jerry Bergonzi, Jan Lundgren, Peter Epstein, Marcus 
Strickland, Jonas Kullhammar m.fl. Under vintern 2013 formades Edvard Bišof Quintet 
ur en önskan att skapa ett nytt och eget sound som kunde ta sångaren och kompositören 
Edvard Bišofs musik och vision till en ny nivå. 
 
Edvard har sysslat med musik under hela sitt liv och har sedan tidig ålder haft en bredd i 
sin musik som sträcker sig från rock till soul, funk och jazz. Sedan dess har han utvecklat 
sin musik och stil, både harmoniskt, melodiskt och framförallt rytmiskt. I hans 
kompositioner finns hela tiden en strävan efter att skapa något unikt och inspirerande, 
med texter och melodier som både får lyssnaren att tänka efter och identifiera sig med. 
 
Releasedatum: 2015-03-25 
Katalognummer: HR019 
Distribution: Plugged Records, info@havtornrecords, www.havtornrecords.com 
 
Medverkande på albumet: 
Edvard Bišof– sång, komposition och arrangemang 
John Venkiah – piano 
Johnny Åman – kontrabas 
Johan Kolsut – trummor 
Rasmus Nyvall – saxofon 
 
Produktion och inspelning: 
David Karlsson, Gula Studion, Malmö 
 
Bokning: edvardbisof@gmail.com,  
facebook.com/edvardbisof 
edvardbisof.tumblr.com 
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