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Bakom artistnamnet Slowman döljer sig gitarristen, sångaren och 
låtskrivaren Svante Törngren.  Musiken spänner normalt över ett 
brett fält av americana – blues, rock, soul och altcountry. 
 Men när det i dagarna är exakt 40 år sedan Jimi Hendrix dog kan 
Slowman och vännerna Bengt Alm (bas/Plastic Pals, Caroline Says 
m fl ) och Stefan Rosén (trummor/Crossroads, Slowman Band 
m fl ) inte låta bli att släppa elva Hendrix-tolkningar och en egen 
komposition på albumet ”HEY JIMI”. Här får energin fl öda i en 
hyllning till ett geni vars musik ständigt upptäcks av nya generationer.

Vill du boka gästspelning i butiken? Kontakta Liselott på Slow Records 
070-673 37 36 eller mejla info@slowman.se. www.slowman.se 

MEDIA OM SLOWMAN HITTILLS:
  
★★★★★“Here’s a man that 
will make you remember what 
rock’n’roll should be: rock-infused 
funk and blues packed with energe-
tic hooks and infectious melodies.”
Freddy Celis, Roots Time, Belgien

  
★★★★★“Fifteen pearls! 
- - This record is applicant for my 
choice to the ‘Album of the year’. 
Both thumbs towards the top!”
Ilka Heiser, Rock Times, Tyskland

★★★★★”Bästa skivan 
jag hört på länge!”
Kenneth Fogström, Blueswebben

✪✪✪✪✪ ”Slowman har en
speciell känsla för giftig bluesrock.”
Hallandsposten

 ”Framför allt handlar 
 det om låtskrivandet.”
 Nils Hansson, DN

UTNÄMND TILL “BÄST JUST NU”
“Många lever i villfarelsen att 
Peps Persson och Sven Zetterberg 
fyller blueskvoten här i landet. Det 
går lätt att ställa tillrätta. Svante 
Törngren, eller Slowman om ni vill, 
heter receptet som med både soul 
och melodier tar en självklar plats.”
Johan Cronquist, Rootsy.nu

4.

Skivnummer   Artist                   Titel   Format Priskod  EAN-kod                                 Order 

SLOWCD01       Slowman            The Best of Slowman   CD 245      7320470102183  

SLOWCD03       Slowman            I’m back   CD 245      7350051970092 

SLOWCD07       Slowman & Friends  Hey Jimi   CD 245      7350051970467   

Butik:       Kundnr:             Datum:

Ring, mejla eller faxa din beställning till Plugged Music Distribution:
Tel: 08-31 19 15. Fax: 08-715 47 64. E-post: distribution@plugged.se
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