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LISA BJÖRÄNGE QUINTET

Resting Spirit ute den 15e september
Fredagen den 15 september släpper sångerskan och kompositören Lisa Björänge
sin tredje platta Resting Spirit. Den andra
på Hoob Records. Releasekonsert hålls på
Fasching, Stockholm den 12 september. Skivan är en arbetsseger mot demonerna. Lisa
förklarar själv:
”Skivan skulle egentligen kommit förra året
men på grund av en depression blev allt uppskjutet.
Nästan alla låtar är skrivna när jag var på väg
ut ur mitt mörker. Jag tog och tar hjälp av musiken för att hitta mig själv igen (…) Det känns
som att min själ och glöd varit på paus men
nu börjar vakna till liv igen, bästa känslan jag
varit med om!”
Låtarna på skivan handlar om att bli utnyttjad och förminskad, om att resa sig igen, om
människor som betyder något för en, om
relationer, om impulsivitet (eller ibland avsaknaden av den) hos människor, om det läskiga
och mörka läget världen, om perspektiv.
Skivan är inspelad i skogen utanför Gnesta i
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Studio King Size med samma line-up som på
förra plattan. Fabian Kallerdahl, piano, Klas Toresson, tenorsaxofon, Pär-Ola Landin, bas och
Jon Fält, trummor. I höst väntar ett pärlband
av spelningar i Sverige och i vår står Europa på
agendan.
Lisa igen:
”Att spela med Fabian, Pär-Ola, Jon och Klas
är den finaste medicin och pepp jag kan få. Att
höra hur låten förvandlas när jag kommer med
den till dem, att den får liv och energi, det är
lyx! Jag kan vara mig själv med dem, de kan få
mig att skratta och må bra även när jag inte
tror att jag kan det själv.
Jag ser så mycket fram emot att åka ut och
spela den här musiken med dem och ser med
spänning och hopp på vår fortsättning tillsammans.”

Spelningar i höst
12/9 Fasching, STHLM
4/10 Eskilstuna Jazzklubb
9/11 Nefertiti, GBG
9/12 Plugged, STHLM
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