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VIVA
 

Adora introducerar nya instrumentala 
lovsångsserien Viva!

– Vi får ständigt frågor om instrumental 
musik som skapar skön atmosfär och nu tror 
vi att tiden är inne att lansera vår nya instru-
mentala serie Viva. säger Jonatan Samuels-
son, som driver Adora.

Likt lovsångsserien Gemenskap, handlar 
det även här om en serie där sångerna står 
i fokus snarare än en viss artist. Så de med-
verkande musikerna på kommande skivor 
kommer att variera.

Först ut i serien är välbekante basisten 
Anders Mossberg (Jerusalem, Vineyard 
Oslo, m m), som spelat in och producerat 
Divina – den första skivan i nya serien Viva.

Här blandas välkända lovsånger och psal-
mer som Amazing Grace, Majesty och Find 
Me In The River, med material som är mindre 
känt i Sverige, till exempel den norska folke-
ton-psalmen Eg vet i himmelrike ei borg.

Det handlar om instrumental lovsång i 
toppklass, med inslag av vokala partier. En 
skiva som fungerar lika bra i bakgrunden, 
som att verkligen lyssna på. Eller varför inte 
att sjunga till?

Tillsammans med meriterade musiker från 
både Sverige, Norge och Danmark som CJ 
Grimmark (Narnia, Jerusalem, m fl), Lars 
Petter Berg (Kungliga Operan Oslo),  Danne 
Tibell (XT, Jerusalem), Linnéa Villén och 
Anne Nielsen har Anders satt sin kvalitét-
stämpel på såväl studioproduktion, som 
lovsång. 
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OM VIVA
Viva är en serie för instrumental lovsång med inslag av vokala 
partier. Sångerna står i centrum och på skivorna medverkar 
därför olika musiker.
Likt lovsångsserien Gemenskap blandas även här välkända 
lovsånger med mindre kända och nyskrivna sånger.

SÅNGLISTA 

01  Amazing Grace

02  Kom, Jesus Kom

03 Breathe

04  Eg Veit I Himmerik En Borg

05  More Love, More Power

06  Divina

07  All I Need Is You

08 Min Verdi

09  Find Me In The River

10  I Love You Lord

11  Majesty
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