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Innan//

Saxofonisten Andreas Gidlund gjorde stor succé med sin
unga kvartett när de slog igenom i början av 2000-talet.
Sedan debuten har gruppen hållit sig aktuella med oavbrutet
turnerande, gjort tre uppmärksammade skivläpp, agerat
kompband till en rad olika artister och dessutom hunnit
med att driva egen jazzklubb. 13 oktober släpps Made in
Göteborg som är Andreas Gidlund Kvartetts fjärde skiva
och deras premiärsläpp på Hoob Records.

Plattan//

Made in Göteborg är en ambivalent kärleksförklaring till
Sveriges Windy City som var Andreas hemmaplan i flera år
och som gav honom hans
musikaliska fostran och
karriär. De låtar på skivan
som är signerade Gidlund
skrevs alla i ett skede då
det var tid att röra sig
vidare och lämna staden för
gott. Ett inte helt enkelt
uppbrott och samtidigt en
utmaning som var av stor
vikt för Andreas starka
musikaliska ambitioner.
Med ett knippe spelningar
i Sverige och Tyskland
under vårvintern i bagaget
gick bandet in studion för
att fira det faktum att man
spelat tillsammans i 10 år.
Resultatet blev en skiva
som fullkomligt kokar av
glädje och nerv, levererat
med en oemotståndlig energi som blivit något av ett
signum för kvartetten.

norrländsk melankoli. Detta är tydligt i gruppens tålmodigt
genomarbetade och ofta genreöverskridande kompositioner
och har gett Andreas Gidlund Kvartett en publik långt
utanför jazzens vanliga domäner.

Framtiden//

Made in Göteborg är ett koncentrat av 10 års envist
kuskande runt Sverige. Ett arbete som gett tydliga resultat
och avtryck i bandets musik och även i svensk modern jazz
i allmänhet. Samtidigt är det ett steg för AG4 in i framtiden. Nya idéer testas,
gamla rutiner och cykler
bryts. Det finns en stark
ambition att inte nöja sig
med att 10-årsjubilera.
Längtan att gå framåt har
aldrig varit starkare.

Firandet//

14:e och 15:e oktober
blir det två releasespelningar på favoritklubben Glenn Miller Café
i Stockholm och 24
november intas Pustervik
i Göteborg för en västkustrelease.
Den 19 oktober sänds en
bandad konsert i Sveriges
Radio P2 med AGK från
jazzklubben Nefertiti
inspelad tidigare i år.

Musiken//

Bandet//

Kvartettens styrka är att man inte sneglar på trender inom
jazzen utan helt enkelt kör på sin grej; en hemmasnickrad
blandning där det mesta ryms. Rytmiskt intrikat samtida
jazz, klassisk amerikansk jazz, friare partier samt sneglingar
åt pop och rock-hållen. Den musikaliska utgångspunkten
för tankarna till 60-talets New York där gruppens kompromisslösa sväng, suveräna samspel och själfulla improvisationer ger en känsla av Village Vanguard’s glansdagar. Allt
krydda med klädsamma stråk av svensk noggrannhet och
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