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WHEN THE WINDS DISSOLVE (57’19) 
SFZ records, SFZ 6015, distribution Border

När gitarristen Johannes Möller nu släpper sin andra solo-cd är det med helt egen-
komponerad musik (ett av styckena på cd:n är skrivet tillsammans med Laura  
Fraticelli, och ett är ett arrangemang av en indisk sång). På cd:n medverkar också 
gitarristen Laura Fraticelli och flöjtisten Mats Möller.

Johannes började att komponera redan i de tidiga tonåren, ungefär samtidigt som 
han gjorde sina första offentliga konserter. Strax innan Johannes fyllde 15 år kom en 
cd med en timme av hans kammarmusik (nosag cd 015). På den cd:n medverkade fle-
ra av landets kända kammarmusiker och ensembler, som klarinettisten Kjell Fagéus, 
gitarristen Mats Bergström, Stockholms Saxofonkvartett och Linnékvintetten.

Parallellt med sina gitarrstudier har Johannes studerat komposition. Här hemma för 
Lars-Erik Rosell (kontrapunkt) och Miklós Maros, utomlands för bland andra William 
Mival vid Royal College of Music i London och för Richard Ayres vid Amsterdam  
Conservatory. 

Johannes säger själv att han fann sin personliga stil med When the winds dissolve (alt-
flöjt och gitarr), som han komponerade 2006. Stycket blev mycket väl mottaget när 
det framfördes vid gitarrfestivalen i tyska Iserlohn samma år, och Johannes fick direkt 
en beställning av av den kända gitarrduon Eden Stell – ett verk som uruppfördes 
vid Uppsala gitarrfestival i oktober. Han har också fått en beställning för Los Angeles 
Guitar Quartet. Flera av hans verk är förlagda.

Johannes Möller är född 1981, uppvuxen i Björnlunda och bor numera i Haag, Hol-
land. Han är utbildad i gitarr vid Royal College of Music i London, har diplom från 
Koninklijk Conservatory i Haag, och tar ytterligare en diplomexamen vid Amsterdam 
Conservatory i januari nästa år.

Han har fått priser i flera gitarrtävlingar, och efter att i juni i år ha vunnit den stora 
GFA-tävlingen i USA har han etablerat sig i toppskiktet av internationella gitarrister. 
Han har tidigare vunnit bland annat Ljunggrenska tävlingen i Sverige och belönats 
med European Guitar Award för sina kompositioner för gitarr. 

Mer information om produktionen inkl fria pressbilder på www.sfz.se/6015,  
om Johannes på www.johannesmoller.com.

Johannes Möller nås på +31 617 482 418, johannes@johannesmoller.com,  
eller genom SFZ records.
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