
The Variety of Loud ensemble: 
Samuel Hällkvist - gitarrer, knappar, MIDI-programmering
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Qarin Wikström - röst och keyboard
Guy Pratt - bas
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Richard Barbieri - keyboard, synthesizer, programmering
Mocca ⽊木 歌 - röst
Yazz Ahmed - trumpet
Denys Baptiste - saxofon
Yukiko Taniguchi - röst
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Med Variety of Live har gitarristen Samuel Hällkvist skapat ett nytt album tillsammans med en mängd 
gästartister från tre världsdelar. Med sig har han bland annat med medlemmar från Pink Floyd, King 
Crimson och Japan. Musiken är en alkemistisk blandning av liveinspelningar och studiopålägg där ordlös 
sång, glitchig electronica och drivande beats blandas med vågor från en surfgitarr. Resultatet är ett 
utmanande experiment som suddar ut gränserna mellan rock, jazz och prog samt förenar tio individuella 
röster med vitt skilda bakgrunder. 

2010 års Jazz i Sverige-artist Samuel Hällkvist, uppvuxen i Dalarna och bosatt i Köpenhamn sedan 2008, 
har etablerat sig som en egensinnigt kreativ musiker och har tidigare arbetat med bland annat Tony Levin, 
David Torn och Mel Collins. Detta är det 25:e albumet som Hällkvist medverkar på, och det 5:e som 
bandledare. 

“Samuel Hällkvist is a unique and very interesting guitarist. His use of sound and choice of notes puts 
him in a class of his own.” 
– Phil Manzanera (Roxy Music)

“I like the way Samuel Hällkvist ‘mangles’ his guitar sounds to produce the weirdest textures and glitches. 
His playing is always tasteful and integrated into the song – there’s no showiness or overplaying.”
– Richard Barbieri (Japan och Porcupine Tree)

"I love playing with Samuel. His approach to time and texture is bewildering and enchanting."
– Guy Pratt (Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson)
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