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Midvinter på Ipanema.
Dimma. Enstaka
turister som strosar
längs strandkanten.
Man kan gå barfota
men då fryser man
snart om fötterna.

N E W T I D E O R Q U E S TA
LIVE IN RIO

New Tide Orquesta firar 20 år på scen och släpper två skivor under 2016!
I juli 2014 gör New Tide Orquesta ett antal konserter i och runt Rio de Janeiro. Detta är en av
dem. Från början till slut. Från tisslet och tasslet när bandet gör entré i den av förväntan kokande och fullsatta konsertsalen till de dundrande applåderna när sista tonen på sista extranumret klingat ut. Allt fick vara med; barnskrik, brus och dist.
Just den här kvällen spelas mestadels låtar från New Tide Orquestas två senaste album. Men det
som var nyuppsydda kostymer i studion har genom turnerandet blivit till perfekt slitna favoritjeans;
nyanser och finlir sitter tryggt, musikerna litar på varandra och låtarna förlängs med drömska improvisationer och solistiska infall. Och visst kan en mellan fraserna läsa in det lagom ljumma brasilianska vinterduggregnet. New Tide Orquesta ska upplevas live, och det är så här de låter.
13 maj: Releasekalas på Kristallsalongen på Storan i Göteborg
22 maj: Releasekalas på Magnolia Café i Stockholm

NTO 20 ÅR
”Releasen av Live in Rio blir ett sätt för oss
att kicka igång jubileumsåret 2016. 20 år går
fort när det är roligt och vi kan se tillbaka
på en karriär med mycket kul och bisarrt.
Som t ex den förvirrade tolken i rysk TV eller
borgmästaren i Diyarbakir som alla reste
sig för när han plötsligt gick mitt i konserten! Och de fulla konserthusen i Kina med
en överentusiastisk publik, som tömdes så
overkligt snabbt efter sista låten. Och de
kokande klubbarna i Buenos Aires och Berlin
och den där fina lappen som låg i logen efter
konserten i Istanbul (”if I die, please play in
my funeral”). Eller ångesten när 200 miljoner

Press:
www.newtideorquesta.com/rio
Här kan du lyssna på hela skivan,
se videor och ladda ner foton.
Kontakt: info@hoob.net eller 0704446686

TV-tittare väntar och vi inte hittar kontrabasen, eller när bandoneonen tog en egen
tur i en av Pekings 60 000 taxibilar. 20 år
som svetsat samman ett egentligen ganska
brokigt gäng. Live in Rio är på samma gång
ett bokslut och en konstnärlig milstolpe. Nu
går vi vidare! Live in Rio tog två timmar att
spela in. I höst kommer NTOs åttonde skiva
och den har vi i hemlighet jobbat med i två
år! Releasen blir i oktober och sen blir det
konserter runt om i Sverige under resten av
hösten. Men det hör vi av oss om igen!”
Johanna, Thomas, Per, Josef och Livet
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