
Mellan tystnad och ord är Henrik 
Nagy’s senaste release, Ett självbio-
grafiskt countryalbum på svenska 
och en reflektion över ett 35-årigt liv 
där musiken både varit frälsning och 
förbannelse. Texter om val, drömmar, 
besvikelser och självbild.
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www.henriknagy.com

epost:
info@nagyworks.com

fb:
fb.com/henriknagyofficial

Det är en robust musik som 
Henrik presenterar: mogna, 
vuxna sånger med handfasta 
texter, Dessutom låter det som 
om han menar vad han sjung-
er. En kvalitetsskiva, såväl i in-
nehåll som i grafisk utformning

- Fridhammar
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Henrik Nagy är uppväxt bland 60-tals Rock ‘n Roll 

banden i 80&90-talets Göteborg, under vingarna 

av sin pappa och hans medmusikanter som fram till 

90-talet spelade i dom mest anlitade Rock n Rollbanden. 

Detta formade och skapade Henriks förkärlek till 

artister som bl.a Elvis, Ray Charles, Hank Williams. 

Som tonåring på 90-talet spenderade han oräkneliga 

kvällar på teknikerhyllan på Jazzhuset i Göteborg, där 

de under mer än 10 års tid hade 60-talsmusik. 

Ibland kunde det hända att Henrik fick hoppa in och 

spela en låt för att undan för undan avancera till att 

även vara “stand in” på hela spelningar. Intresset för 

musik drog sedan Henrik vidare till Fässbergsgymnasi-

ets musikprogram, från vilket han tog studenten -97, 

något som han reflekterar över i albumets sista spår 

“Jag vänder hem igen”

Iran/Tehran 

Efter år av arbetande som musiker i Göteborg fick 

2003 kärleken Henrik att packa sina väskor och flytta till 

Iran där han skulle vara bosatt fram till 2007. Här tar 

karriären en nytt steg. Henrik startar “Henrik Nagy 

Band” Som bara på något år blir tillräckligt populärt 

för att sälja ut utomhuskonserter med publiksiffror 

upp mot 2000. Dessutom som den första utländska 

artist sedan revolutionen -79 att få kulturminis-

teriets tillstånd till pop/rock konserter på engelska. 

Med country och rock i grunden samarbetar 

Henrik med några av Irans bäst ansedda 

musiker i den moderna traditionella folkgenren.

Flyttar hem igen ...

Efter åren i Tehran återvänder Henrik till Göteborg. 

Nya samarbeten leder till nya utmaningar. Bl.a 

producerar Henrik tillsammans med Stefan 

Ericsson flera album med Göteborgs återup-

pståndna countrystolthet “the viking truckers”. 

Henrik ses även på scen vid sidan av stora namn 

som Billy Swan, Adam Levy, JM Van Eaton.

Biografi


