
Grammisvinnande band till Växjö på lördag
Med sitt världsomspännande renommé för sin virtuosa och dynamiska livekonsert kommer den danska, fyrdubbelt vinnare av
Danish Music Awards som är Danmarks motsvarighet till Grammis, gruppen Afenginn till Kafé De Luxe på lördag. Senast igår,
söndag, vann de pris för Årets Kompositör på Danish Music Awards.

En djup fascination för världens många musikaliska kulturer och viljan att skapa sin
egen version av världsmusik har varit de drivande krafterna för Afenginn sedan
starten 2002. Detta band är något utöver det vanliga. De är nyfikna, lekfulla och
har ett fantasifullt och laglöst sätt ta traditionella musikaliska strukturer och göra de
till sina egna.

Efter tolv år som band, fem fullängdsalbum och över 500 högoktaniga konserter
världen över är Afenginn nu väletablerade på den Europeiska folkmusikscenen.
Ständigt testar bandet sina gränser genom nya projekt, album och ett flitigt
turnerande.

Afenginn har tidigare spelat i Växjö och ser fram emot att komma tillbaka. ”Vi har
spelat skolkonserter i Växjö för några år sedan och bodde där i nästan en vecka.
För ett par år sedan bodde jag dessutom ute i skogen i Småland i ungefär ett och
ett halvt år och besökte även då Växjö ganska ofta. Det är en mysig stad och vi ser
mycket fram emot att komma tillbaka.”, säger Kim Nyberg, frontman i Afenginn.

Det senaste albumet LUX från 2013 är det senaste i raden, och visar Afenginn från
en mer filmisk och poetisk sida. Kritiker har beskrivit albumet som ”ett fokuserat och
nostalgiskt mästerverk”, ”unik ljudpoesi” och ”som en exklusiv instrumentutgång
från Beirut”. LUX är både enklare och mer komplex än de tidigare albumen. Den har
en lugn, djup och intensivt fokuserad vibe.

På lördag, den 29 november, får Växjö ta del av Afenginn och deras unika musik. 
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