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LANSERING AV SVENSK-BRASILIANSK KONCEPTSKIVA 
  
Den 21/1 lanseras albumet BRASILICUM (EPCD02 – Erici Music) i Sverige med tre konserter 
i Göteborg. Det är svenska pianisten och låtskrivaren Harald Erici som under tre års tid rest 
och spelat in musiker i Brasilien, Sverige och Australien. BRASILICUM mixar brasilianska 
stilar som samba, bossa nova och capoeira med pop, jazz och electronica. Inspelningarna 
har gjorts i städer som Stockholm, Haparanda, Melbourne, São Paulo och Rio de Janeiro. 
Bland femtiotalet medverkande musiker återfinns välkända brasilianska namn som Jaques 
Morelenbaum, Marcos Suzano och Marcelo Salazar. Albumet är nominerat till årets bästa 
album inom kategorin Rytm/World av Manifest 2009, Sveriges oberoende musikpris. 
  
Vintern 2004 åker Harald till Brasilien för att lära sig mer om landets musik. Det utmynnar i 
essän ”Brazilian Musical Cannibalism and Songwriting” vid Musikhögskolan i Piteå. Samtidigt 
för han en musikalisk resedagbok som blir utgångsmaterialet till konceptskivan BRASILICUM 
I samband med den svenska lanseringen av albumet släpps singeln THE CAPOEIRA digitalt 
och finns för fri nedladdning på www.brasilicum.net. Albumet går att beställa i skivhandeln 
eller hos någon av de svenska nätbutikerna.  
  
BRASILICUM har tidigare spelats live i Rio de Janeiro med brasilianska musiker. Till 
konserterna i Göteborg har Harald samlat ihop svenska musiker med olika kopplingar till 
Brasilien och brasiliansk musik. Bandet består av Maria Rylander – sång, Klas Nilsson – 
trumpet, José Zammel - gitarr, Harald Erici – klaviatur, Christopher Ek – bas och Carl Af 
Ekenstam – trummor/percussion. Konserterna gästas också av sångerskorna Jussanam 
Dejah och Ida Olsson. Jussanam de Dejah kommer från Rio de Janeiro men bor numera i 
Reykavik på Island. De aktuella speldatumen i Göteborg är: 
 
21/1 Blå Stället 
23/1 Oceanen 
24/1 Föreningen Brasil Sverige 
 
THE CAPOEIRA - handlar om den kampteknik som afrikanska slavar i Brasilien utvecklade för 
att försvara sig och slå sig fria från sina portugisiska kolonialherrar. På singeln medverkar 
följande musiker: Maria Rylander – sång, Katarina Nilsson – sång, Sandra Souza (BR) – 
sång, Erik Melo (BR) – röster, Mauro Rodrigues (BR) – flöjt, Marcos Suzano (BR) – pandeiro, 
Bill Lucas (BR) – percussion, Harald Erici – klaviatur/programmering, Adriano Silveira (BR) – 
bas. Inspelning: Erici Produktion. Mix: Katarina Nilsson - Livart Produktion. Mastring: 
Ricardo Garcia (BR) – Magic Master. Text & musik: Harald Erici. 
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