SVENSKA JAZZPERSONLIGHETER
I TIDERNAS GÄNGBRÅK

[bakgrund] Jazztrion MUSICMUSICMUSIC med Fabian Kallerdahl, Michael Edlund och Josef

Kallerdahl har tillsammans med sångerskan Lina Nyberg tolkat musiken från West Side Story.
Plattan kommer 3 november.

[NEW YORK 1957] I Bernsteins original utspelas kampen på

listan över det årets bästa skivor enligt svenska musikkritiker. (källa: kritiker.se).

New Yorks gator. Med koreograferad fingerknäppning
och stiliserat gatuvåld sattes fokus på verkliga etniska
motsättningar och musikalen får, till skillnad från de
flesta andra amerikanska filmer och pjäser från den här
tiden, inget lyckligt slut. Så även om West Side Story är
en produkt av en renodlad underhållningsindustri finns
här ett ofta förbisett allvar och mörker. Maria först får
och sen mister brutalt sin Tony...

[kungälv 2010] Dessa fyra svenska jazzpersonligheter
möttes så för en uppgörelse på neutral mark en onsdag
i februari. Lina går in i matchen som en erfaren men
bångstyrig uttolkare. Oberäknelig. Bröderna Fabian och
Josef Kallerdahl har brottats förr men kan även samarbeta i pressade situationer. Michael ler vänligt men ser
sina medspelares svaga punkter. Ingen kan känna sig helt
trygg. Göteborgare mot stockholmare och bröder mot
vänner. Vilka pakter har bestått och vilka nya gäng har
bildats?

[tolkningen] När MMM och Lina Nyberg nu tagit sig

an Maria, Tonight, America och de andra hitsen har man
just denna paradox som utgångspunkt; det allvarliga i
underhållningen och det lättsamma i det tyngsta. En
balansgång alltså, men en angenäm lina att balansera på.
Stora gester och finlir. Starka känslor och cool intelligens.

Viktiga datum:
[3 NOVEMBER] Skiva i butik

[9 november] Releasekonsert på Teaterstudio Lederman,

Gästrikegatan 13, Stockholm

[ARTISTERNA] Lina Nybergs karriär sträcker sig över

[10 november] Releasekonsert på House of Win-Win,

samarbeten med ett otal svenska och utländska jazzstjärnor, däribland Esbjörn Svensson, Marilyn Crispell
och John Taylor. Hon har släppt över 10 skivor i eget
namn. MMM har sedan starten 2004 givit ut fem skivor
och gästat jazzklubbar och festivaler i London, Paris,
New York, Bangkok, Johannesburg, Tokyo m fl. MMM
har gjort sig kända för en uppfriskande respektlöshet
inför sin genre och för sitt vilda utspel. Senaste skivan In
Technicolor kom 2009 och hamnade på sjunde plats på

[INFO]

Artist: MUSICMUSICMUSIC
& Lina Nyberg
Titel: West Side Story
Releasedatum: 3 nov
Skivnr: HOOBCD021
Label: HOOB jazz
Distribution: Border

Tredje Långgatan 13, Göteborg

[Februari 2011] Sverigeturné med stopp i bl a:

Halmstad (15/2), Vänersborg (17/2), Falkenberg (19/2),
Ludvika (21/2), Nyköping (22/2), Norrköping (23/2),
Västerås (24/2), Göteborg (25/2) och Alvesta (26/2).
[PRESSBILDER mm]

www.hoobrecords.com/westsidestory
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