
We Float – Silence
Label: Havtorn Records/Plugged | Katalognummer: HR021 | Release: 8 april 2015

Tickande och pulserande tar We Float med sig lyssnaren på en resa genom dramatiskt skiftande 
ljudlandskap. I det ena ögonblicket är det lugnt och stilla, men plötsligt blåser det upp till storm. Havet, 
med sina ändlösa djup och obesvarade gåtor är ett genomgående tema i Silence. Det är en resa mellan 
akustiskt och elektroniskt, mellan hopp och förtvivlan, mellan pop och jazz. Bakom musiken står basisten 
Anne Marte Eggen. Med sig har hon Filip Bensefelt på trummor, Fanny Gunnarsson på piano och Linda 
Bergström på sång. Tillsammans är de We Float. 

”Sen fylls teatern av djupa, distinkta, liksom utflytande toner från Anne Marte Eggens elbas. Hon leder unga 
kvartetten We Float i en egen komposition mitt emellan pop och jazz. Fanny Gunnarsson är en sökande innovativ 
pianist och Filip Bensefelt en varierat rytmisk trummis. Linda Bergströms sång glider och svävar, rullar runt 
ovanpå musiken; svenska och engelska, med ord och ordlöst. Både melodiskt och rytmiskt, på väg och mycket 
lovande.” – Ystads Allehanda

“We heard We Float when they opened for us in Malmö, Sweden. We were very impressed by their skill, musicality 
and original concept. I hope we get the chance to see them perform again”  – Scott Henderson, The Supertrio

I samband med releasen görs en turné där de besöker följande städer: 
27/3 – Kvarteret Caroli, Malmö 
29/3 – Bengans, Göteborg
28/4 – Folk å Rock, Malmö 
  3/5 – Kafé de luxe, Växjö 
  4/5 – Herr Nilsen, Oslo 
  5/6 – Far i Hatten, Malmö
25/7 – Malmö Sommarscen, Malmö
31/7 – Ystad Sweden Jazz Festival, Ystad
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Biografi: 

We Float består av 25-åringa Anne Marte Eggen på bas som kommer från Snåsa i mitten av Norge. 
Intresset för musik tog henne till Musikhögskolan i Malmö där hon tog sin musikerexamen i 2014. 
Förutom låtskrivare, basist och bandledare i We Float är Anne Marte också aktiv i flera andra band. Bland 
dessa utmärker sig världsmusikbandet Apolonia och Ljom (NO) som spelar traditionella folkmelodier i 
modern tappning.

Linda Bergström, 26 år är sångerska och kompositör. Hon är uppvuxen i Strängnäs men är bosatt i 
Malmö sedan flera år tillbaka. Linda är aktiv i flera band, däribland Ava, Rasmus Nyvall Kvintett, Touché 
(DK/SE) och Mosaik. Hon är även körsångerska för artister som Tingsek och Allra Käraste Syster. Linda 
är även medlem i musikerkollektivet och skivbolaget Havtorn Records som ligger bakom denna skiva.

Filip Bensefelt är en 28-årig trummis från Lund som sedan 2009 är bosatt i Malmö. Han driver
hiphop-gruppen Oh'Fille! som bland annat spelat med den brittiska sångerskan Bahia och rapparen Josef 
XVI från San Diego. Filip spelar även med sångerskorna Anna Tocaj och Loulou Lamotte och har tidigare 
spelat trummor bakom soul-artisten Albin Gromer.

Fanny Gunnarsson, 27 år är pianist, sångerska och kompositör. Hon är uppvuxen i Tomelilla och bosatt i 
Malmö sedan 2008. Fanny är aktiv i flera olika band, bland dessa är hennes egen kvartett, Fanny 
Gunnarsson Quartet, Cure-a-Phobia och Rasmus Nyvall Kvintett.

We Float består av: 
Linda Bergström - sång
Fanny Gunnarsson - piano, rhodes, synthar
Anne Marte Eggen - bas
Filip Bensefelt - trummor, percussion

Läs mer på: 
www.havtornrecords.com / info@havtornrecords.com

www.wefloatband.com / wefloatband@gmail.com
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