Inför fullsatt salong i det mäktiga Oktober-palatset i Kiev gjorde svenska New Tango Orquesta en av
sina mest intensiva och magiska konserter under 2008. Inspelningen från den kvällen var egentligen
bara tänkt som en dokumentation eller kanske ett roligt minne från en konsert som krönte några galna
dagar på resa genom Ukraina, men tanken att ge ut The Kiev Concert mognade ändå snabbt när
inspelningen visade sig förmedla precis den där elektriciteten som infann sig där under kristallkronorna.
Konserten innehåller material från NTO’s två senaste skivor (”Part II”, 2000 och grammisnominerade
“Bestiario”, 2005), men framförandena skiljer sig från studioversionerna både till temperament och
intensitet samt inte minst vad gäller arrangemang då orkestern, sedan de senaste inpelningarna gjordes,
nu förstärkts med cellisten Johanna Dahl, som alltså gör skivpremiär med bandet i och med The Kiev
Concert.
Sedan starten 1996 har New Tango Orquesta, på hittills tre studioskivor och under ett otal internationella turnéer, vridit och vänt på begreppet nuevo tango. Kompositören Per Störby, som under det senaste
året mest varit verksam som den drivande motorn i konst/pop-projektet Zeigeist, har under åren med
New Tango Orquesta förfinat uttrycket och med kammarmusiken som grund skapat en helt unik mix
av fugor, minimalism, improvisation och barockmusik. Den allra nyaste musiken från New Tango
Orquesta utforskar ännu mer långtgående alla möjligheter i orkesterns akustiska ljudpalett, samt tränger
djupare in i minimalismen och det konstmusikaliska. Under en intensiv vintervecka tidigare i år gjorde
bandet nya inspelningar i ett litet hus i Forsvik, nära Göta kanals utlopp i Vättern, musik som släpps
hösten 2009 (lyssna på utdrag från inspelningen på (inofficiell länk): www.nto.nu/vesper). I väntan på
det kommer nu alltså “The Kiev Concert”, New Tango Orquestas allra första live-skiva.
På releasedagen den 25 mars spelar sextetten på Trädgår’n i Göteborg men efter det dröjer det till
oktober innan vi får höra dem live i Sverige igen, då i samband med utgivningen av nästa studioalbum.
Däremellan väntar en konserthus-turné i Kina i början av april och under hösten turnéer i Tyskland,
Ryssland och Ukraina.
Inspelningen i Kiev gjordes av Viktor Ovchinnikov och efter sista extranumret kan man höra hur just
han greppar mikrofonen för att ännu en gång presentera den långväga gästande orkestern. Han överröstas av publikens ovationer.
New Tango Orquesta:
Per Störby - bandoneon
Livet Nord - violin
Josef Kallerdahl - kontrabas
Peter Gran - elgitarr
Johanna Dahl - cello
Thomas Gustavsson - piano
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