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Skivsläpp och internationell husvagnsturné 2018
Artist: Daniel & Emma Reid
Skivtitel: Life Continuum
Genre: folkmusik från Skandinavien och
Storbritannien
Bolag: egen utgivning
Katalognummer: EMR04
Releasedatum: 1 juni 2018
Total speltid: 44 min
Köpes via: www.danielemma.se
Daniel Reid: sopran- och baritonsaxofon,
piano, dragspel, sång
Emma Reid: fiol, altfiol, Hardangerfela, sång

”Blunda och njut.”
- Lira
”I Emma och Daniel Reids händer blir duetterna på fiol och saxofon rena kärlekshandlingar;
känsliga tvåstämmiga möten där instrumenten lindar sig runt varandra och liksom andas unisont.”
- Sydsvenskan
”…..jag går vidare mer fylld av glädje och värme inför de människor jag möter. När musiken ändrar
ens sätt att vara, är den mer än bara en samling låtar.”
- Östgötaspel
Makarna Reid släpper sin tredje skiva, Life Continuum, och ger sig ut på husvagnsturné hela
sommaren i Sverige, Storbritannien och Tyskland. Skivan bjuder på vacker, medryckande och
kontemplativ folkmusik i en blandning av egna kompositioner, traditionella låtar och sånger från
både Skandinavien och Storbritannien. Daniel och Emma Reid imponerar med musikalisk briljans i
kombination med rik instrumentvariation och bred repertoar. Essensen är lyhört samspel och
resultatet musik som berör.
Daniel & Emma Reid är två av Sveriges mest eftertraktade folkmusiker och har turnerat i folk- och
världsmusikband och samarbetat med teatrar och berättare i 20 år. Deras första två album har
rosats av kritiker och spelats i radio på båda sidorna av Nordsjön. Daniel & Emma Reid har spelat
med många enastående internationella musiker, däribland Eskisehir Symphony Orchestra
(Turkiet), Roger Tallroth (Väsen), Magnus Stinnerbom och Nikolaj Busk (Dreamers Circus).

Pressfrågor riktas till Daniel Reid:
0709-566 191 / info@danielemma.se / www.danielemma.se

Skivsläppsturné 2018
1 juni

Brogärde, Järna, Sverige

8 juni

Ransäterstämman, Sverige

15 juni

Ljungby berättarfestival, Sverige

22 juni

House concert, Cambridgeshire, UK

25 juni

Burnlaw Centre, Whitfield, UK

26 juni

Coquetdale Music Trust, Thropton, UK

27 juni

House concert, Peebles, UK

28 juni

Loch Arthur, Dumphries, UK

30 juni

Manchester Eurodance, UK

12 juli

New Room, Bristol, UK

14 juli

Leicester, UK

20 juli

Lichterfelde, Tyskland

21 juli

Schiff, Tyskland

22 juli

Zehdenick, Tyskland

26-29 juli

Korrö Folkmusikfestival, Sverige

1 augusti

Långrådna, Valdemarsvik, Sverige

3 augusti

Affären Svalsjö, Kisa, Sverige

Emma, född till en svensk mor och engelsk far, förklarar skivtiteln: "Vår komposition Life
Continuum inspirerades av en teaterföreställning om den kontinuerliga cykeln av att födas,
växa, bli gammal, dö och födas på nytt. Den fick oss att inse att vi verkligen står mitt i livet med två små barn består vardagen av en salig blandning av skratt, gråt, ansvar,
husvagnsäventyr, sömnlösa nätter…
På vår tredje duoplatta är vi helt själva - inga gäster, endast två avskalade röster. Vi älskar det
lilla formatet, det akustiska och intima, vilket för oss känns väldigt angeläget i dagens
moderna samhälle som präglas av ett högt tempo, sociala medier och pråliga produktioner."

Daniel & Emma har blivit tilldelade Kulturrådets Verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2018.
För mer information och uppdaterad turnéplan, gå till: www.danielemma.se
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