HOOB Records presenterar stolt:

ANDERS BOSON
JAZZ ENSEMBLE
”KÄRLEKEN”
Skivdebut på HOOB Records.
Ute i butik och på digitala
plattformar 19 februari!
Anders Boson har sedan släppet av det
kritikerrosade debutalbumet ”Don´t let me
go” 2010 mutat in en alldeles egen plats på
den svenska musikscenen. Med vemodiga
poplåtar, sin innerliga sång och
sordinerade trumpet har han rört sig
obehindrat mellan olika genrer, fram till nu
med en stadig grund i den Göteborgska
pop&soul myllan.
Jazzen har dock alltid funnits där och
pockat mer och mer på uppmärksamheten.
Anders tog modet till sig hösten 2019 och
ringde upp sina favoritjazzmusiker i Göteborg,
plitade ned de där idéerna som legat och värkt
ett tag och bad den gamle parhästen Erik Dahl
att arrangera ihop det hela för ett nytt större
drömband av klassiskt snitt: pianotrio plus
blåssektion.
En varm dag i maj 2020 fångades allt detta på
band i Studio Epidemin i Göteborg utav
producenten Johannes Lundberg och
resultatet har vi till sist här. Anders egna tankar:
”Kärleken” är en betydligt mer genre-orienterad
skiva (läs:jazz) utifrån hur jag jobbat med
arrangemang, sättning och musik än mina tidigare
skivsläpp i eget namn. En tydlig drivkraft för mig
personligen har varit att våga utmana mig själv som sångare, trumpetare och som låtskrivare inom
jazzkontexten - att göra det på mitt sätt.
Egna kompositioner står i centrum på albumet
men bandet bjuder även på personliga
tolkningar av Carla Bleys 80-talsepos "Lawns"

samt ﬁnstämda ”Blindsided" från
folkrockarna Bon Iver.
Vi på HOOB tycker att det hela låter personligt,
romantiskt, melankoliskt och jazzigt.
Och väldigt bra.
Alltså, varsågoda världen:
Anders Boson Jazz Ensemble
Anders Boson - sång, trumpet
Axel Mårdsjö - alt-, tenorsaxofon
Jakob Sollerman - trombon
Simon Westman - piano
Olli Rantala - kontrabas
Michael Edlund - trummor
Releasekonserter:
21 maj - FOLK, Göteborg
22 maj - Glenn Miller Café, Stockholm
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