OOB
H
n
å
iva fr mars!
k
s
y
N
en 11
ute d

med Eric Arellano – tenorsaxofon,
Fabian Kallerdahl – piano,
Viktor Skokic – kontrabas och
Fredrik Hamrå – trummor.

Kanske var det kaffet på Telescope. Kanske var det de nattliga sejourerna på Le Tambour. Kanske var det de plötsliga centimetrarna snö
som slog staden med häpnad. Helt klart är att någonting fick inspirationen att flöda och gjorde att Viktor Skokic kom hem med en hel
bunt nya låtar efter den där vintermånaden i Paris. Denna bunt har nu
förvandlats till den splitternya kvartetten The Ordinary Squares
debutskiva When in Paris.

Strax efter hemkomsten till Stockholm
ringde Viktor sina favoritmusiker. Han var
på jakt efter energi och geist. Det blev idel
031-nummer och han satte sig på tåget
och for till Göteborg. De fyra möttes i en
replokal i Masthugget för att ta sig an den
rykande färska nothögen. Låt efter låt flödade över av spännande idéer, men de var
också små monster, fulla av utmaningar.
Snart gick de in i Studio Epidemin i Göteborg. Petter Eriksson satt bakom spakarna
och rattade fram sitt patenterade sound.
Om låtarna från början känts som utmaningar hade de nu blivit till bränsle för
gruppens samspel. Efter två riktigt intensiva
dagar lämnade de studion något omtöcknade men väldigt glada och nöjda.

Viktor Skokic. Kanske rymmer den också
reminiscenser av ett vintrigt Paris.

The Ordinary Square är en kvartett från
Stockholm/Göteborg som strävar efter ett
alert och energiskt samspel med största
möjliga utrymme för spontana infall.
Medlemmarna har tidigare var för sig farit
kors och tvärs över jorden och framträtt på
de mest prestigefyllda festivalerna, konserthusen och klubbarna. Nu sammanstrålar
de för första gången på skiva.
Kontakta Viktor på
info@theordinarysquare.se
eller 0735 – 73 20 16.

Så skulle man kunna sammanfatta tillkomsten av The Ordinary Squares debutskiva
When in Paris som HOOB records nu släpper. Skivan rymmer nio melodiöst svängande och personliga kompositioner av
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