West of Eden
West of Eden är ett svenskt band med starka rötter i den engelska och irländska folkmusiken. Under
drygt 20 år har de sakta men säkert byggt upp ett rykte som gjort dem till ett internationellt
väletablerat band med regelbundna turnéer i Kina, Tyskland, Storbritannien & Benelux m.m.

Med ett högklassigt låtmaterial, starka texter, ochmed Jenny Schaubs kristallklara röst i centrum har
West of Eden vant sig vid att bli benämnda som "The Best of contemporary folk” av Irish Music
Magazine eller ”one of today’s most innovative folk bands” av Folkworld.
Sen genombrottet med albumet Rollercoaster 2001 ( bästas nykomling på den svenska topplistan)
har West of Eden ofta riktat blickarna utanför Sveriges gränser och samarbetat med legendariska
musiker från bl.a. The Chieftains, Mark Knopflers band, Alison Krauss & Union Station samt den
engelska folksångerskan Kate Rusby. Man har också varit värd för julkonserten Celtic Christmas som
varje december säljer ut stora svenska och tyska scener.
De senaste åren har inneburit hårt arbete för bandet. 2016 släppte man sitt uppmärksammade
album Look To The West, en samling nyskrivna sånger som skildrar den stora svenska emigrationen
till Amerika i slutet av 1800-talet.
Detta följdes upp 2017 med jubileumsboxen ”No Time Like the Past”, en dubbel-CD inkluderande
en 48-sidig bok med berättelser och bilder från bandets två första decennier tillsammans. “This
serves as a perfect introduction to discover on the folk world’s true undervalued treasures." (Folking)
Flat Earth Society som kom 2019 spelade bandet in under en road trip i Skottland och England där
allt från kyrkor till Whiskydestillerier fick agera inspelningslokaler.
Framme vid 2021 vänder West of Eden hem mot Sverige och tar sig an nationalskalden Evert Taube!
På albumet TAUBE sjunger West of Eden för första gången på svenska, och det blir en spännande,
och välbehövlig uppdatering av Evert Taubes låtskatt, färgad av den irländska atlantkusten och de
skotska hedarnas musik. Första singeln ”Så länge skutan kan gå” släpps i maj.
En konsert eller ett album med West of Eden blir till en resa mellan akustiskt historieberättande
intimitet och glad, uppsluppen folkrock, alltid framförd med äkta kärlek och respekt för den keltiska
musiken.
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