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“Snygga låtar som tar sig genom skinnet”
VästerbottensKuriren
“The new album by Swedish singer
songwriter Jenny Holmgren is a
journey of the heart inspired by life's
joys and sorrows. Powerful vocal
performances, skilful guitar work and
intricate arrangements create an
exciting blend of pop & rock, country
and folk.”

Jenny Holmgren är en sångerska och låtskrivare för närvarande bosatt i Stockholm.
Hennes debutalbum 'It's Like You Carry Wings' med originalmusik skriven av Jenny
släpptes i januari 2014. Det är ett popalbum med country, rock och folkinfluenser och
genom att sammanföra dessa olika musikstilar har Jenny på många sätt lyckats skapa
sitt eget unika sound. De väl genomtänkta gitarr och röstarrangemangen av
gitarristen Tassos Spiliotopoulos i kombination med Jennys färgstarka, unika klang
och fyndiga texter utgör en musikalisk duo som man bör hålla koll på.

Jenny är uppvuxen i en liten by i norra Sverige har alltid haft en närhet till och
inspirerats av naturen och dess skönhet, de djupa skogarna och de öppna haven.
Hon visste tidigt att hon ville bli konstnär av något slag. Som tonåring tog hennes
intresse för musik över och ledde henne till musikstudier i Stockholm och
sedan musikalteater på Balettakademiens yrkeslinje i Göteborg såväl som vid Royal
Academy of Music i London. Jenny
har också medverkat i flera
musikalproduktioner såsom 'Kungen
och jag' i Malmö och 'City of Angels' i
Londons West End.
Med sin naturligt starka och
mångfaldiga röst, sitt breda
röstomfång och sin uttrycksfullhet
skapade Jenny intressanta
samarbeten med erkända musiker i
London. Det var under sina elva års
vistelse där som hon träffade gitarristen Tassos Spiliotopoulos och tillsammans
framförde duon Jennys orignalmusik på många av Londons musikscener. Tassos har
också producerat hennes nya album som är inspelat i London och Stockholm.
Jenny är också utbildad till sångpedagog vid Royal Academy of Music och till
musiklärare vid Middlesex University i London.
LÅTLISTA
1. Just Like a Cowboy 5:31
2. High Heeled Boots 4:11
3. It’s Like You Carry Wings 5:13
4. Red Painted Door 4:19
5. It Won’t Go Away 4:42
6. I Want to Hold Your Hand 4:40
7. Fairest of Them All 5:36
8. Swedish Folk Song 4:41

All Vocals, compositions and lyrics by Jenny Holmgren
Guitar and arrangements by Tassos Spiliotopoulos

