
Gitarristen och kompositören Samuel Hällkvist har 

etablerat sig som en av de mest egensinniga och 

kreativa svenska musikerna överhuvudtaget. Med 

en musikalisk oräddhet och hälsosam respektlöshet 

har hans flexibilitet och öppenhet gjort honom till 

en eftertraktad musiker och prisbelönt bandledare. 

Samuels senaste projekt är den internationella 

gruppen Variety of Loud. I den hittar vi trumslagarna 

Pat Mastelotto (King Crimson, David Sylvian) och 

Stefan Pasborg (Ibrahim Electric, Miroslav Vitous), 

den övergrymme NY-klaviaturisten Pete Drungle, 

den japanska performanceartisten Mai Ueda samt 

Samuel Hällkvist  på en uppsjö stränginstrument. 

Det här är musik som inte kompromissar, men en 

självklarhet för alla som tycker att Bartok och rock 

passar som hand i handske. Det är modern musik. 

Distinkt, kompromisslös men samtidigt atletiskt 

vacker och känslosam. 

If Attention Deficit Disorder needs a sound-
track, Samuel Hällkvist is the man to see. 
threeweeks.co.uk

Samuel Hällkvist har haft det överraskande 
lätt att få acceptans trots att hans musik sp-
retar högst betänkligt. Energin är hög och 
ljuden är med inte för att de är vackra utan 
intressanta. Här finns fri melodisk jazztra-
dition, noise, hårdrock, punk och rent av 
country och blues. I det spretigt okon-
trollerbara finns en obändig logik. En vision 
som bara måste ut.
Lars-Göran Ulander, Västerbottens-Kuriren

Blending jazz, rock and country, with radio 
samples in the mix, Hällkvist’s songs have 
a cinematic feel, with some sounding as 
though they could have been the score to 
a David Lynch film.
Teresa Sampson, sentimentalistmag.com

Samuel Hallkvist would give a psychologist 
making a study of guitarists’ behavioural 
patterns no end of research material.
Rob Adams, Herald Scotland

Samuel Hällkvist Variety of Loud

Samuel Hällkvist – gitarrer och andra stränginstrument

Pete Drungle – klaviatur 

Pat Mastelotto – trummor och slagverk

Stefan Pasborg – trummor 

Mai Ueda – röst 
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“När jag skrev musiken till skivan var 
ledorden ‘assymetrisk dansmusik’. Det 
handlade om att släppa kontrollen och 
lita på vad andra människor kunde bidra 
med. Resultatet blev något som jag inte 
hade väntat mig.”


