
Με τον πολυαναμενόμενο πρώτο προσωπικό του δίσκο, που θα κυκλοφορήσει στις 
24 Μαρτίου 2023, ο Νορβηγός πολυοργανίστας Michael Krumins αποκαλύπτει έναν 
μοναδικό συναρπαστικό συνδυασμό κοσμοπολίτικης παγκόσμιας, ατμοσφαιρικής 
και μελαγχολικής folk μουσικής, που δεν έχετε ακούσει ποτέ ξανά. Ο Michael 
Krumins είναι ένας μουσικός και κυριολεκτικός νομάς, που έχει ζήσει και 
δημιουργήσει σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Αφρικής. Αυτός ο 
περιπλανώμενος βιρτουόζος, πρώην μέλος των Green Carnation και των Nutopia, 
υπόσχεται τώρα έναν ζωντανό, ποικιλόμορφο στιλιστικά δίσκο, που περιλαμβάνει 
επιρροές και όργανα από τη folk μουσική, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει την 
πορεία του στο progressive rock/ metal.

Presentation: 

Στον πρώτο του προσωπικό δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, ο 
Michael Krumins αγκαλιάζει ένα καλειδοσκόπιο διεθνών επιρροών, στυλ και 
οργάνων. Ο παγκόσμιος καλλιτέχνης με έδρα την Αθήνα εναποθέτει ένα τέταρτο 
του αιώνα γεμάτο εμφανίσεις με μερικά από τα πιο πειραματικά και σαγηνευτικά 
projects της Ευρώπης και της Αφρικής σε αυτή την πολυαναμενόμενη συλλογή 
κομματιών. Ο Krumins παντρεύει άψογα τη δεξιοτεχνία του progressive metal, την 
παγκόσμια μουσική και το σκοτεινό neo folk, σε κάτι πραγματικά δικό του.

Το σπάνιο ταλέντο του τον βοήθησε να υπογράψει το πρώτο του δισκογραφικό 
συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 16 ετών. Ωστόσο, αυτό ήταν απλώς η αρχή για μία 
ιλιγγιώδη καριέρα που περιελάμβανε ένα μεταπτυχιακό στην παγκόσμια μουσική, 
περιοδείες σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική με το progressive rock συγκρότημα 
των Green Carnation και την gothic metal μπάντα των Sirenia, καθώς και τη 
δημιουργία της περιπετειώδους παγκόσμιας μουσικής κολεκτίβας των Nutopia. Με 
επιρροές όπως αραβικά, βαλκανικά και τουρκικά ηχοχρώματα, οι Nutopia κλήθηκαν 
να εμφανιστούν και να συνεργαστούν με ντόπιους καλλιτέχνες στην Τανζανία και 
τη Μοζαμβίκη, με τον Krumins να παίζει σε ένα κοινό 60.000 ατόμων στο Μαπούτο.

Ένας πραγματικός πολίτης του κόσμου, ο Krumins έχει ζήσει στη Γερμανία, την 
Ολλανδία, τη Μοζαμβίκη και σε ένα νησί του Αιγαίου, απορροφώντας συνεχώς 
ήχους και πολιτισμούς. Αυτή η πλούσια συλλογή από διεθνείς εμπειρίες, η 
δεξιοτεχνία του σε πολλά έγχορδα όργανα και η κινηματογραφική κοσμοθεωρία 
του, συνδυάζονται με έναν ακαταμάχητο τρόπο, όπως ποτέ άλλοτε, στην πρώτη του 
προσωπική δουλειά. Ο Michael Krumins έχει ήδη ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο 
ενός ήδη απίστευτου ταξιδιού.
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BIO:

«Το να κινούμαι συνεχώς είναι πρόκληση, αλλά νιώθω πιο ζωντανός από ποτέ».

Για τον βιρτουόζο Νορβηγό πολυοργανίστα Michael Krumins, η παγκόσμια μουσική 
είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα είδος. Είναι τρόπος ζωής, καθώς ξεκινά μία 
εποχή solo έκφρασης, μετά από ένα τέταρτο του αιώνα σε μερικά από τα πιο 
πειραματικά και σαγηνευτικά projects της Ευρώπης και της Αφρικής.

Ο Krumins είναι ένας μουσικός νομάς. Όχι μόνο περιοδεύει εκτενώς ως 
καλλιτέχνης, αλλά έχει ζήσει και δημιουργήσει στη Μοζαμβίκη, τη Γερμανία, την 
Ολλανδία, την Αφρική, σε ένα νησί του Αιγαίου, και πιο πρόσφατα στην Αθήνα.

Άρχισε να παίζει κιθάρα όταν ήταν 14 ετών. Το πρώτο του συγκρότημα, το gothic/ 
symphonic metal σχήμα των Trail of Tears, έκλεισε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο το 
1996. Αυτό ήταν απλώς η έναρξη για την ποικιλόμορφη καριέρα του, που εκτείνεται 
σε πολλά μουσικά είδη και έγχορδα όργανα, ενώ συνοδεύεται και από ένα 
μεταπτυχιακό στην παγκόσμια μουσική.

Την ώρα που η καλλιτεχνική του πορεία ήταν σε μεγάλη άνοδο, ο Krumins έχασε 
μέρος ενός δακτύλου του σε ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα. Το πάθος του όμως τον 
οδήγησε στο μουσικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Agder, παρά τη σωματική 
βλάβη. Με το νορβηγικό progressive rock συγκρότημα των Green Carnation 
περιόδευσε στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, κυκλοφορώντας παράλληλα πολλά CD και 
DVD. Το 2007 ο Krumins εντάχθηκε στους συμπατριώτες του goth metallers Sirenia, 
πραγματοποιώντας μαζί τους συναυλίες σε όλη την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, 
συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων και σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ.

Ταυτόχρονα, ο Krumins ενδιαφερόταν όλο και περισσότερο για την παγκόσμια 
μουσική. Συγκέντρωσε ομοϊδεάτες καλλιτέχνες για να σχηματίσουν τους Nutopia, 
ένα περιπετειώδες μουσικό σχήμα που αγκάλιασε διεθνείς επιρροές. Οι Nutopia 
προσκλήθηκαν στην Τανζανία, για να συνεργαστούν με καλλιτέχνες από εκεί αλλά 
και από τη Μοζαμβίκη, σε ένα φεστιβάλ που διοργανώθηκε από τη νορβηγική 
πρεσβεία.

Ακολούθησαν πολλές ζωντανές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων η Συναυλία 
Αφρικανικής Πρωτοχρονιάς του 2008, που πραγματοποιήθηκε ενώπιον κοινού 
60.000 ατόμων στο Μαπούτο της Μοζαμβίκης και μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Ο 
Krumins κατείχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την παραγωγή, ενώ επίσης έπαιξε 
κιθάρα με αρκετούς μεγάλους Αφρικανούς καλλιτέχνες. Πραγματοποίησε πολλά 
επαναληπτικά ταξίδια στην Αφρική, ενώ σπούδαζε για το μεταπτυχιακό του. 
Αντικατοπτρίζοντας τις πραγματικά παγκόσμιες επιρροές του, ο Krumins εντάχθηκε 
επίσης σε μία latin μπάντα, με μουσικούς από όλη τη Νότια Αμερική.

Το τρίτο άλμπουμ των Nutopia κυκλοφόρησε το 2018, με τον εύστοχο τίτλο 
"Nomad". Ήταν εμπνευσμένο από την έρημο, τη φυσική ομορφιά και τον ολοένα και 
πιο περιπλανώμενο τρόπο ζωής του Krumins. Λίγο πριν την πανδημία, άρχισε να 
σκέφτεται την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά, αλλάζοντας 
τοποθεσίες στην Ευρώπη και καταλήγοντας στην Ικαρία.
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Μετά από μία περίοδο προσωπικής ανάπτυξης, ο Krumins βίωσε μία εμπειρία που 
του άλλαξε την οπτική των πραγμάτων, κατά τη διάρκεια ενός καταστροφικού 
σεισμού το 2020. Η σκέψη του ανανεώθηκε και μετακόμισε στην Αθήνα για να 
ηχογραφήσει το επικείμενο solo ντεμπούτο του. Η μουσική του Krumins έχει 
περιγραφεί ως διαλογιστική και ενάρετη, κατευναστική αλλά και αναζωογονητική. 
Μαγευτική, χαλαρωτική, γλυκιά μελαγχολία. Ο Michael Krumins έχει ήδη ξεκινήσει 
το επόμενο κεφάλαιο ενός ήδη απίστευτου ταξιδιού.
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