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  Daniel & Emma spelar ung folkmusik med kittlande närvaro. Nära & Kära är uppföljare till
debutalbumet Innerligheten. Musiken som presenteras här är vacker, avskalad och intim
samtidigt som den är fylld med utmaningar och utsvävningar för både musikerna själva och
åhöraren. Nära & Kära innehåller kompositioner av bl.a. Anders Nygårds, O´torgs Kaisa,
skotska John McCusker, Daniel och Emma själva samt traditionellt material från både Sverige
och Storbritannien. Utöver musiken finns en dikt som heter “Why Mankind Why?” av
Christopher Ndubuisi, framförd av skådespelaren Daniel Rudholm. Till detta stycke har Mattias
Gordon animerat en musikvideo som finns att beskåda på www.danielemma.se
Skivan gästas även av eminenta musiker: den engelska supergitarristen Ian Carr, samt den
danska duon Hal & Nikolaj på fiol, dragspel och piano.
Daniel och Emma är väletablerade folkmusiker och har de senaste åren mottagit Kulturrådets
verksamhetsbidrag som duo. De har under de senaste 15 åren turnérat i olika folk- och
världsmusikband världen över.
Skivtiteln syftar på att bejaka det personliga mötet i och utanför musiken, som musiker,
dansare och publik, men framförallt som medmänniska.
Tidigare recensioner, live och från debutalbumet Innerligheten:
”Blunda och njut.”
- Lira
”Lyhört, varmt, stillsamt och väldigt snyggt spelat… balsam för själen.”
- Spelmannen
“It doesn’t matter what they play, its passion, intimate and of high quality.”
- Folkworld
“Their playing is accomplished and completely absorbing, with Emma’s variations in tone and expression
bouncing off Daniel’s smooth saxophone notes.”
- FiddleOn
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