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Folkmusikduon Erika & Cecilia släpper ny skiva 

Det har gått fyra år sedan musikerna Erika Lindgren Liljenstolpe och Cecilia Österholm 
släppte nytt material, men nu är det dags igen. Med nya albumet Allegro violento som 
släpps den 5 december utlovas kraftfull, känslosam folkmusik med mycket intensitet, där 
kärleken hela tiden finns som en röd tråd genom låtarna. 

De uppländska folkmusikerna Erika Lindgren Liljenstolpe och Cecilia Österholm träffades i 
Uppsala i början av 2000-talet där de båda studerade. Det blev ett omedelbart musikaliskt 
”klick” och sedan dess har de avverkat många konserter och spelningar tillsammans i Sverige 
och utomlands under duon Erika & Cecilia. Och nu släpper de ett fjärde album, Allegro 
violento. 

− Titeln Allegro violento har vi hämtat från låten Djävulspolskan som finns med på albumet; 
ett stycke som Hugo Alfvén hade med i sin Dalarapsodi. I noterna står det att polskan ska 
spelas snabbt och häftigt, ”Allegro violento”. Vi tycker att det beskriver Erikas och mitt 
spelsätt bra, mycket energi och kraft – därav namnet, säger Cecilia Österholm.  

Det nya albumet består av 11 både nyskrivna och traditionella låtar, som framförs både 
instrumentalt med Erikas fiol och Cecilias nyckelharpor, och med sång. Soundet är helt 
akustiskt. Erika och Cecilia utmanar det traditionella duospelet och tänjer på dess gränser.  

− Cissi och jag har spelat tillsammans så länge nu, vilket har gjort att vi utvecklat ett 
dynamiskt samspel, nästan som ett eget språk, som jag tycker lyser igenom när man lyssnar 
på de nya låtarna. Våra instrument och röster bildar liksom ett helt eget sound, säger Erika 
Lindgren Liljenstolpe. 



 

Duon ger två releasekonserter, den första på Pygméteatern i Stockholm den 5 december och 
den andra i Bror Hjorths hus i Uppsala den 6 december. Biljetter finns att köpa via Facebook 
och Tickster. Albumet Allegro Violento släpps den 5 december. Läs mer på erikaochcecilia.se.   

 

För mer information, kontakta: 
Maria Sachs, pressansvarig Erika & Cecilia, tel 0733-67 66 56, maria_sachs@hotmail.com  

 

Om Erika & Cecilia 
Uppländska Erika & Cecilia (Erika Lindgren Liljenstolpe och Cecilia Österholm) spelar folkmusik i 
duoformat. Deras samspel rör sig mellan det minimalistiskt sköra och det starkt explosiva och 
suggestiva där energin löper fram som en glödtråd. Musiken bygger på två akustiska instrument (fiol 
och nyckelharpa) och Erikas och Cecilias röster som kompletterar och berikar varandra, i traditionella 
låtar såväl som i deras egna nykomponerade material.  
Erika och Cecilia har turnerat såväl i Sverige som utomlands och har bl.a. medverkat på flera av 
Europas största folk- och världsmusikfestivaler. De är också medlemmar i gruppen Systerpolskan, 
initierad av Benny Andersson.  
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