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Du befinner dig i en storm mitt ute i ingenstans. Utan hopp, mod eller kraft att ta dig därifrån. 
Rummet sluter sig kring dig och huvudet hamnar under ytan. ”We lost our heads beneath the waves 
and fate disperses in the cold" 

Ripple & Murmur är bandet som turnerat världen runt med föreställningen Underart (Cirkus Cirkör) 
de senaste åren. Nyligen hemkomna efter ett intensivt halvår på scenen i Berlin släpper de nu sitt 
tredje album. 

Med influenser som får dig att färdas över oändliga sanddyner i ett futuristiskt silverekipage bjuder 
The Swimmer in till en resa präglad av längtan, mystik och maffiga stämningar.  

Andreas Tengblad och Anna Ahnlund, musikerna bakom bandet, har ett brett musikaliskt spektra 
bakom sig där Anderas har jobbat mycket med filmmusik och Anna avantgardistisk jazz. 
Tillsammans möts de i vågorna av lyriska melodier och vital stämsång. 

”När jag sjunger med Anna känner jag ibland att det skakar i huvudet. En behaglig vibration som 
sätter mitt skallben i svängning. Bara en sån sak.” - Andreas 

Musiken och texterna rör sig över stora öppna vidder och små slutna rum. Mörkret som faller och 
ljuset som falnar. Men där finns även hoppet. Vågorna kommer, de vita hästarna sveper dig stadigt 
mot land och simtagen blir starkare för varje krusning. ”And the blue sea rolled in, over white sand. 
The ripple and the murmur, led us straight to land.” 

Stående mitt emot varandra spelade de in sången i hela tagningar för att få fram känslan av två 
människor som faktiskt sjunger tillsammans. Hur de rättar sig efter varandra. Misstagen. 
Samklangen. 

”Vi bygger upp drömmer men staden vill alltid ha mer.” - Anna om Sounds of the Concrete  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