
MIDGREN|SKROBE|QUARTEY	–	ny	CD	”Rastställen”	och	releaseturné	
Tre	musiker,	tre	generationer,	tre	temperament	som	möts	i	ett	
samspel	präglat	av	både	sväng	och	intimitet,	lek	och	allvar.	Med	
fiol,	slagverk	och	mandola/gitarr	tar	de	sig	an	både	ny	och	
gammal	repertoar,	musik	som	aldrig	tidigare	spelats	in	och	
annat	som	hörts	många	gånger	förut.	Här	delar	de	med	sig	av	
sina	gemensamma	Rastställen,	låtar	att	uppehålla	sig	vid	en	
stund	för	att	finna	stadga,	ro,	och	kraft.	

Midgren|Skrobe|Quartey	–	Rastställen	
För tre år sedan fick Sven Midgren idén att bjuda in två av sina favoritmusiker till ett samarbete, att skapa en ny 
folkmusiktrio. Allan Skrobe och Tina Quartey tvekade inte att tacka ja. De hade under många år mötts i flera 
större ensembler och länge drömt om ett samspel i mindre format. Och Sven var definitivt en musiker de gärna 
ville spela med.  
– Det fungerade direkt, säger Tina Quartey, vi hittade varandra både i svänget och på ett konstnärligt plan.  
Redan tidigt i processen började de spela in i Allan Skrobes studio, som ett avslappnat, lekfullt experiment. 
– Vi letade bland våra favoritlåtar, gammalt och nytt, traditionellt och egenkomponerat, säger Allan Skrobe. 
Sedan improviserade vi fram arrangemangen och spelade in efterhand. Det har varit en väldigt lustfylld och 
kreativ process. 
Trion har också gästats av fiolspelmannen Mats Edén, både på livekonserter och på plattan. Mats Edén och Tina 
Quartey har ett mer än trettio långt år samspel i sin duo samt i grupper som Groupa och Nordan projektet. Allan 
är lärarkollega med Mats på Folk- och Världsmusikutbildningen på Malmö Musikhögskola, och även Sven väl 
bekant med Mats, både som läromästare och spelkompis.  
– Det här är ett drömprojekt för mig och det känns fantastiskt att äntligen ha en färdig skiva, säger Sven.   

Releaseturné	i	oktober	
Nu ger sig trion ut på en skivsläppsturné med start den 4 oktober på Teater Sláva i Huddinge, utanför Stockholm. 
Dagen efter blir det Norrköpings Folkmusikfestival där trion står för festivalens enda skivsläpp och på söndagen 
styr gruppen kosan till Sala. Veckan efter blir det ett efterlängtat gig på hemmaplan i Malmö, i Malmö Folks 
regi: Folkklubb på Moriskan, som en del av en hel folkmusikhelg i Malmö. 

Midgren|Skrobe|Quartey	
Tina Quartey är närmast en levande legend, startade sin karriär i Filarfolket och sedan Groupa under 80- och 90-
talet och har sedan dess bidragit med sitt sväng och sin breda palett av ljud och klanger till en lång rad band och 
projekt inom både folkmusik och andra genrer. 

Sven Midgren växte upp med just Filarfolket i hörlurarna och samtidigt omgiven av spelmän som matade på 
med traditionella skånelåtar på fioler. Han har sedan dess gjort sig känd som en av sin generations flitigaste 
dansspelmän, djupt förankrad i den sydsvenska traditionen, men med en stor bredd på sin repertoar. I hans spel 
paras driv och lekfullhet med innerlighet och dynamik. 

Allan Skrobe har rört sig i hela världen, såväl bildligt som bokstavligt, men återvänder ständigt hem till den 
svenska folkmusiken. Han manövrerar ledigt mellan lyriskt melodispel, harmonisk uppbackning och rytmiskt 
pådrivande komp, ständigt med samma värme och spelglädje. 

Releaseturné 
4/10 Teater Sláva, Huddinge 
5/10 Norrköpings Folkmusikfestival, Norrköping 
6/10 Täljstenen, Sala  
11/10 Folkklubb på Moriskan, Malmö 
 

Kontakt & ytterligare info: www.triomsq.se 
Sven Midgren: 0709-586889, sven.midgren@gmail.com 
Allan Skrobe: 0708-509274, ethnoallan@gmail.com 
Tina Quartey: 0709-935070, 11tinaquartey11@gmail.com 
Skivbolaget Gammalthea: www.gammalthea.se 
info@gammalthea.se 

 

 


