
NU SPELAS SLOWMAN
RUNT OM I EUROPA
Bakom artistnamnet Slowman döljer sig gitarristen, sångaren och 
låtskrivaren Svante Törngren.  Musiken spänner över ett brett fält av 
americana – blues, rock, soul, altcountry och gospel. 
 På bara några månader har Slowman fått ett starkt fäste i 
musikvärlden och fl era låtar från det kritikerrosade albumet “The Best 
of Slowman” har blivit favoriter på utländska radiostationer. Bland dem 
hittar du engelska Radio Caroline,italienska Roots Highway, Mystery 
Train, Radio Nova och Highway 61, holländska Landslide, Country File, 
BluePrint och Roots Paradise, belgiska Radio FM Goud och Roots Time 
samt tyska Home of Rock och Rock Times.
 Har du inte beställt albumet? Det fi nns på sajter som plugged.se, 
ginza.com, CDON.COM, Megastore med fl era. Har du vägarna till 
Stockholm rekommenderar vi att du handlar på Smokestack.

Vill du boka spelning? Kontakta Liselott/Slow Records 070-673 37 36,
eller mejla info@slowman.se. Läs mer på www.slowman.se. 
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If I ever

HÖGSTA BETYG:
  
★★★★★“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

  
★★★★★“Fünfzehn Perlen!” 
Ilka Heiser, Rock Times, Tyskland

  
★★★★★“Jede Menge 
Musik, glasklar produziert, gut 
gesungen, und ein sehr schönes 
Klappbooklet.” 
Home of Rock, Tyskland

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

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

”Bröderna Robinson (Black 
Crowes) torde vara avundsjuka på 
Slowmans förmåga att skriva starka 
riffbaserade bluesrocklåtar. 
-- Karl’n sjunger dessutom bra.’’
 Anders Carling, TrotsAllt

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

“Slowman sprakar och gnistrar!”
Göteborgs Fria Tidning

“För den som gillar bluesrock 
är detta mumma. 15 riktigt bra 
låtar, underbart gitarrspel och en 
frontman som står stadigt”  
Meadow Music 

UTNÄMND TILL “BÄST JUST NU”

JOHAN KRONQUIST, ROOTSY.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.”

A SHAKE OF MUSIC (HOLLAND): 
A-rotation och “Album of the Month”

ÅRETS BLUESSTIPENDIAT 
LINKÖPINGS BLUESFESTIVAL:
“En omedelbar upplevelse som 
det är svårt att värja sig för. 
Det fi nns livekänsla, smittsam 
spelglädje och nya grepp.”
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