Bild Lars-Gunnar Olsson Sveriges Radio

Erik Winqvist
Sång, saxofoner och flöjt

Simon Forsman
Sång, klaviatur

Tobias Grenholm
Kontrabas (på större scener)

Simon Hammarbacken
Slagverk (på större scener)

Erik Mjörnell
Gitarr (på större scener)
Stående ovationer i Växjö, jublande recensioner i Hultsfred, hyllad närhet i Rentjärn. Mer än 250
föreställningar från Överkalix till Ystad. Premiären var på Mosebacke sedan följde Intiman och
Nöjesteatern, tjugo fullsatta hus i Karlstad osv.
Kenneth Gärdestad har hjälpt till med att berätta. Det är personligt och uttrycksfullt. Texterna får
nytt liv. Recensenter och publik är entusiastiska.
Sol vind och vatten, För kärleks skull, Eifeltornet, Himlen är oskyldigt blå, Äntligen på väg, Fånga en
ängel, m.fl.
Recensioner:
Åke Lundgren Norra Västerbotten:
För kärlekens skull "Ted Gärdestad blev bara 40 år, dog alltför tidigt. Men hans sånger lever och frågan är om de inte blivit i
det närmaste odödliga? På tisdagskvällen gavs de ny innebörd av musikerna Erik Winqvist och Simon Forsman som
fängslade publiken" " En riktig ynnest, visade det sig, för här handlade det inte bara om att tolka musik, utan mycket,
mycket mer". "På ett innerligt, närmast kärleksfullt sätt, gavs en varm och känslofull inblick i två bröders musikskapande"
"stundom riktigt känslosam, nästan lika mycket inlevelsefull teater som ett musikframträdande." "Erik Winqvist och Simon
Forsman ligger nära originalen, men känns
samtidigt nyskapande. Och visst fungerar det
också med piano, klarinett och saxofon. Det som
imponerade mest var kanske ändå de två
musikernas närhet till publiken - och den musik
de valt att hylla.” ”innerligt och varmt, med en
djupare innebörd. För kärlekens skull”.

Vimmerby tidning, Rune Engelbrektsson
"där försvinner inte en stavelse. Han hinner
också visa vilken rutinerad instrumentalist han är
på sina tre: tvärflöjten, sopransaxen och
minstingen sopraninosaxen. Dessutom är han
berättaren. Eller låt mig säga skådisen. I visor
som han känner extra för får han det verkligen
att leva"

Fler recensioner finns på hemsidan
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