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Välkommen till New Sound Made 2018!
Sedan 2005 har jazzstudenterna på KMH fyllt scenerna på New Sound Made med ny musik. Nu är
den populära festivalen här igen för att 14-16 maj fylla själ och öron i salarna på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
På New Sound Made, som arrangeras av studenterna själva, är allt tillåtet. Kreativiteten flödar vare
sig det är jazz, experiment, pop, soul eller R&B. Med ett 50-tal olika akter, fyra scener samt restaurang, bjuder framtidens musiker in till ett musikaliskt smörgåsbord under tre fantastiska kvällar.
Några ord från festivalgeneralen:
New Sound Made har för mig vuxit till att bli mer än bara en skolfestival. Vi studenter som jobbat
med festivalen har fått planera, agera och fatta beslut som professionella arrangörer. Jag tackar
för att vi har blivit bemötta på samma vis. Jag vill också tacka för det stöd vi fått i allt arbete vi lagt
ned. Och arbetet är såklart värt det: Musikerna som medverkar i festivalen är tveklöst fantastiska
hela bunten. Det är en ynnest att få säga att jag har varit general för New Sound Made 2018.
Allt gott,
Sara Alexandersson
Festivalgeneral

Program måndag 14 maj

Program tisdag 15 maj

Program onsdag 16 maj

Lucas Szczyrbak Group
18.10 - 18.40 Lilla salen

Joel Nyman Paradise
17.00 - 17.30 Kungasalen

Martin Åklint Sessions feat. Klasse Möllberg
18.00 - 18.30 Kungasalen

Arvmans Ensemble
18.20 - 18.50 Nathan Milsteinsalen

Jesper Söderqvist Oktett
17.10 - 17.40 Lilla Salen

Garlik
18.10 - 18.40 Lilla Salen

Två tromboner är fler än fyra elefanter
18.50 - 19.20 Kungasalen

SeptenTriō
17.20 - 17.50 Nathan Milsteinsalen

Edvin Fridolfsson Kvartett
18.20 - 18.50 Nathan Milsteinsalen

WILKUS
19.00 - 19.30 Lilla Salen

ANNA
17.50 - 18.20 Kungasalen

Bylund and the Bäckström Boys
18.50 - 19.20 Kungasalen

Marcus Wärnheim Trio
19.10 - 19.40 Nathan Milsteinsalen

soundhood
18.00 - 18.30 Lilla Salen

Simon Skogh Ensemble
19.00 - 19.30 Lilla Salen

Vilma Ogenblad
19.40 - 20.10 Kungasalen

Trite Trio
18.10 - 18.40 Nathan Milsteinsalen

Wahls Trio
19.10 - 19.40 Nathan Milsteinsalen

Anima
19.50 - 20.20 Lilla salen

Clara Fornander Band
18.40 - 19.10 Kungasalen

Felicia el Kirk Project
19.40 - 20.10 Kungasalen

Saras Septett
20.00 - 20.30 Nathan Milsteinsalen

Mange Express
18.50 - 19.20 Lilla Salen

Sofia Svensson Band
20.00 - 20.30 Nathan Milsteinsalen

Terje Lundén Kvartett
20.30 - 21.00 Kungasalen

Oscar Olsén kvartett
19.00 - 19.30 Nathan Milsteinsalen

ADQ
20.30 - 21.00 Kungasalen

Carl-Johan spelar KNOWER
20.40 - 21.10 Lilla Salen

SusAnna-Gréta Quartet
19.30 - 20.00 Kungasalen

Douglas Hedström
20.40 - 21.10 Lilla Salen

Hannes Junestav Quartet – The Fable Suite
20.50 - 21.20 Nathan Milsteinsalen

SIGNE.
19.40 - 20.10 Lilla Salen

Lovisa Jennervall Wind Ensemble
20.50 - 21.20 Nathan Milsteinsalen

KAYES
21.20 - 21.50 Kungasalen

Johannes Gammelgaard Kvartett
19.50 - 20.20 Nathan Milsteinsalen

Filip Magnusson Cinematic Experience
21.20 - 21.50 Kungasalen

made of clew
21.30 - 22.00 Lilla Salen

KW 5
20.20 - 20.50 Kungasalen

Anders Langørgen Septett
21.30 - 22.00 Lilla Salen

Sofia Lärkfors String Ensemble
21.40 - 22.10 Nathan Milsteinsalen

Gabriel Dahls Stompin’ Marmadukes
20.30 - 21.00 Lilla Salen

Max Agnas
21.40 - 22.10 Nathan Milsteinsalen

Dance Dance Dance
22.10 - 22.40 Kungasalen

GH III
20.40 - 21.10 Nathan Milsteinsalen

Johan Tengholm +9
22.10 - 22.40 Kungasalen

Bäckman Begins
22.20 - 22.50 Lilla Salen

Axel Berntzon Dream Team
21.10 - 21.40 Kungasalen

Noa Svensson
22.20 - 22.50 Lilla Salen

Fridavid
22.30 - 23.00 Nathan Milsteinsalen

Leon Falk Satchmo Tribute
21.20 - 21.50 Lilla Salen

Gustav Renberg Trio
22.30 - 23.00 Nathan Milsteinsalen

5 melodies -1
21.30 - 22.00 Nathan Milsteinsalen
Gustav Blomberg
22.00 - 22.30 Kungasalen
Britta Virves Trio
22.10 - 22.40 Lilla Salen
Fairtrade Orchestra
22.20 - 22.50 Nathan Milsteinsalen

Program måndag 14 maj
Lucas Szczyrbak Group

Arvmans Ensemble

18.10 - 18.40 Lilla salen

18.20 - 18.50 Nathan Milsteinsalen

Med modern jazz och progressiv rock som ingredienser spelar Lucas Szczyrbak Group utforskande
instrumental fusion med pop-twist.
Lucas Szczyrbak Group är en nyligen lanserad
kvintett bestående av studenter från första året på
KMH, som kombinerar modern jazz, pop och progressiv rock för att göra väl spelad fusionsmusik.
Ursprungligen från Kerteminde, Danmark, har
Lucas Szczyrbak i sitt första år givit sig själv uppgiften att re-harmonisera och arrangera låtar av
kungen över smooth jazz: Kenny G. Målet har varit
att utforska hur mycket du kan göra med en poplåt
och hur många olika nyanser du ger en låt genom
att bara behålla melodin som fokus.
Lucas Szczyrbak – elbas & arrangemang
Felicia Roos – altsaxofon
Gustav Renberg – elgitarr
Adam Englund – piano
Noa Svensson – trummor

Arvmans Ensemble är en grupp som främst
spelar folkmusik från Medelpad/Jämtland. På
kvällens konsert kommer de framföra arrangemang på musik skriven av Uno Dvärbys farfar
Evert Dvärby – en haveröspelman och diktare
som de endast mött via musiken han lämnat efter
sig.
Det nuvarande projektet består av basisten Uno
Dvärbys arrangemang av musik komponerad av
Unos farfar Evert Dvärby.
Evert var en spelman född 1908 i västra Medelpad, han växte upp i en stor familj där flera av
syskonen spelade musik. Själv började han spela
fiol vid tidig ålder och gjorde det till sin död
1990. Han skrev även dikter och sånger som blivit
grunden i de nya arrangemangen.
Låtarna är främst tagna ur boken I Haveröskog,
där förordet lyder: Ett tiotal dikter och toner legat
i gömma, nu att överlämna till någon att läsa eller
tona. Det som Uno, då och då de år som gått,
haft i sitt intresse under ensamma vandringar i
livet.
Sandra Arvman – fiol
Petter Ferneman – dragspel
Mårten Hillbom – slagverk
Uno Dvärby – kontrabas/sång

Två tromboner är fler än fyra
elefanter
18.50 - 19.20 Kungasalen
Vad är det enda som är bättre än en trombon?
Två tromboner. Tanken med detta projekt är att
utforska och utmana vad som går att göra med
trombonen som inte går att göra med andra
instrument.
Experiment med olika register, dissonanser, multiphonics, glissandon och mer har resulterat i de
kompositioner som ska framföras. För att undvika
att kompositionerna ska låta som experiment
har vikt lagts vid att de ska kännas som vanliga
låtar, men med inslag av det experimenten lett
fram till.
Lars Ullberg – trombon
Hannes Falk Junestav – trombon
Martin Åklint – piano
Uno Dvärby – kontrabas
Jonas Bäckman – trummor

WILKUS

Marcus Wärnheim Trio

Vilma Ogenblad

19.00 - 19.30 Lilla Salen

19.10 - 19.40 Nathan Milsteinsalen

19.40 - 20.10 Kungasalen

Maria Wilkus är en finsk singer-songwriter för vilken berättelser bakom sånger har stor betydelse.
Hon beskriver livets olika vändningar och vardagliga sammanträffanden genom att skriva musik
om dem. Alla sånger har skrivits under hennes
ettårsäventyr i Stockholm.

Marcus Wärnheim Trio ger dig musik där återhållsamhet är en dygd och det oväntade är det
väntade.

Sångerskan Vilma Ogenblad med band framför
för första gången hennes originalkompositioner
för publik. Med nyfikenhet till elektronisk musik,
improvisation och groove hämtar musiken influenser från såväl jazz som soul och pop.

Maria Wilkus is a Finnish singer-songwriter to
whom stories behind songs mean a lot. She deals
with twists and turns in life as well as everyday
coincidences by writing music about them. All
the songs have been made during her one year
adventure in Stockholm. The cello’s intensity
combined with sensible harmonies and unified
voices create an intimate yet strong atmosphere.
Maria Wilkus – voice and cello
Anni-Kaisa Haukka – piano and voice

Trion spelar originalmusik som målar upp akustiska ljudlandskap med grova penseldrag och
levererar slående melodier att nynna på långt
efter konsertens slut. Marcus Wärnheim har alltid
varit nyfiken på olika sättningar, stora som små.
En långtgående dröm har varit att utforska en liten och intim grupp i en fri kontext med förebilder
som Jimmy Giuffre, Kenny Wheeler och Jakob
Bro. Denna dröm besannades när han hittade två
nya bekantskaper på Musikhögskolan i Stockholm, Gustav Renberg och Johan Tengholm. Med
en gemensam kärlek till starka melodier och en
stor nyfikenhet inför varandras musikalitet nystar
trion i Marcus enkla kompositioner och skapar
tillsammans något större.
Marcus Wärnheim – altsax, komposition
Gustav Renberg – gitarr
Johan Tengholm – kontrabas

Följande lyder
Beskrivning av mitt projekt
Läs mina haikus
Original musik
Spelad och framförd med band
Aldrig hörts förut
Med inspiration
Elektroniskt, jazz, soul, pop
Med och utan ord
Improvisation
Bygger på en tradition
”Very hip and cool”
Vilma Ogenblad – sång
Mikael Wilhelmsson – piano
Douglas Hedström – bas
Magnus Jonasson – trummor

ANIMA

Saras Septett

Terje Lundén Kvartett

19.50 - 20.20 Lilla salen

20.00 - 20.30 Nathan Milsteinsalen

20.30 - 21.00 Kungasalen

Organiskt, elektriskt, synthigt får beskriva denna
grupp som spelar musik skriven av gitarristen
Mattias Olofsson. Med kombinationen semielektronisk jazzgrupp och klassisk stråkkvartett,
blir resultatet ett dynamiskt gruppsound som får
stå till grund för kompositionerna som spänner
från atmosfäriska jazzballader till EDM-influerade
beats.

Saras Septett är ett nystartat band som föddes
ur Sara Karkkonens vilja att hitta nya metoder att
skriva musik på. Hur många sätt finns det för en
låt att bli till? Oändligt många, visade det sig. Under konserten framförs några av alstren, lekfullt
tolkade av bandet.

Med färgstarka kompositioner där form, samspel
och improvisation ligger till grund för musikens
riktning kommer Terje Lundén Kvartett att framföra stämningsfull musik som är både skriven och
arrangerad av Terje.

Bandnamnet refererar till termen som psykologen
C.G. Jung använt för att beskriva en del av det psykiskt undermedvetna. Musiken är inspirerad av
tankar om just det undermedvetna, om drömmar
och om processer som pågår utan att vi märker
av det. Det som sker där är uppfriskande otyglat
och inte sällan rätt skrämmande. En förnimmelse
av detta hoppas ANIMA bjuda på.
Mattias Olofsson gitarr
Joosua Sarikoski – trumpet
Max Agnas – keyboards
Malte Bergström Byström – elbas
Jonas Bäckman – trummor
Johanna Moreaus – fiol
Sara Nyman Stjärnskog – fiol
Hanna Anderberg – viola
Samuel Lazar Eriksson – cello

Ilaria Capalbo – bas
Maria Wilkus – cello
Susanna Risberg – gitarr
Felicia Roos – saxofon
Agnes Darelid – trombon
Edvin Fridolfsson – trummor
Sara Karkkonen – piano, komposition

Musikens fokus ligger på melodier och istället
för att använda traditionell jazzteori som grund
har Terje valt att låta sina öron guida sig och i
slutändan musiken.
Bandet är en kvartett bestående av trummor,
bas, piano och gitarr.
– Jag valde denna form för att jag har tidigare
endast skrivit musik för större sättningar och ville
därmed utveckla min förmåga att skriva starka
kompositioner för en mindre grupp, säger Terje
Lundén.
Terje Lundén – gitarr
Mikael Wilhelmsson – piano
Alexander Estby Capassa – kontrabas
Magnus Jonasson – trummor

Carl-Johan spelar KNOWER
20.40 - 21.10 Lilla Salen
Med tre blås istället för syntar i bandet har
Carl-Johan arrangerat tre av KNOWER:s absolut
bästa låtar, plus en ”musikalisk överraskning”.
Med stort intresse för spelandet i blåssektion
har Carl-Johan i detta projekt utmanat sig själv
med att först planka (ta ut musiken genom att
lyssna) och sedan arrangera KNOWER:s extremt
intensiva och fartfyllda musik. Musiken innehåller
i vanliga fall trummor, bas, syntar och sång men
i Carl-Johans arrangemang har blåssektionen
bytt ut syntarna och skapar nu en annan färg i
musiken.
Carl-Johan Fåglefelt – trumpet
Isac Åberg – trumpet
Simon Skogh – trombon
Clara Fornander – sång
Joel Hulander – bas
Noa Svensson – trummor

Hannes Junestav Quartet – The
Fable Suite
20.50 - 21.20 Nathan Milsteinsalen
Hannes Junestav Quartet bjuder på egenkomponerad jazz i modernt format. En svit i fyra delar,
var och en tillägnad varsin musiker i bandet.
Hannes Junestav Quartet bildades 2015. Med
den något ovanliga sättningen av trombon som
melodiinstrument i en jazzkvartett, finns mycket
outforskat område att ta sig an. Kvartetten
använder sig av 60-talets modala jazz, hard bop
och post-bop som huvudsakliga musikaliska referenser men har också influenser av modernare
jazz, till exempel stilen som är typisk för 90-talets
jazzmusik.
Hannes Junestav skriver och arrangerar musik
som strävar efter att vara enhetlig och nyskapande, samtidigt som den är tydligt rotad
i jazzen. Att musiken lämnar utrymme för alla
bandmedlemmarna att sätta sin personliga
prägel är också viktigt. Arbetet med The Fable
Suite är gruppens andra omfattande projekt och
följer förra årets projekt då bandet satte ihop en
repertoar av egna tolkningar och arrangemang
på kända svenska folkmelodier.
Hannes Junestav – trombon
Britta Virves – piano
Uno Dvärby – kontrabas
Jonas Bäckman – trummor

KAYES
21.20 - 21.50 Kungasalen
Skånes soulfröken debuterar med nyskriven
text och musik som reflekterar och återberättar
tankar om livet och dess skiften.
Karin Jenny Elisabet Svensson – Kayes – kommer
ursprungligen från Kristianstad i Skåne. Hon
beskriver sin musik som filosofisk jazzpop. Bandet består av klasskompisar tycker om att spela
tillsammans.
Karin Svensson – sång
Agnes Darelid – trombon
Gustav Renberg – gitarr
Martin Åklint – piano
Douglas Hedström – bas
Magnus Jonasson – trummor

made of clew

Sofia Lärkfors String Ensemble

Dance Dance Dance

21.30 - 22.00 Lilla Salen

21.40 - 22.10 Nathan Milsteinsalen

22.10 - 22.40 Kungasalen

Made of Clew blandar poppig blues med jazz
och indie på ett spännande och genreutmanande
sätt.

Melodier, samspel och text har varit fokus i
vokalisten Sofia Lärkfors stråkprojekt.

Kom och lyssna eller dansa till Leo Krepper och
bandet “House band”. Musik skriven av bandet
själva med tydliga influenser från housekulturen.

Made of Clew ska i höst släppa sitt första album,
men ett singelsläpp väntar redan nu den 11 maj.
Bandet tog sin form för drygt ett år sedan med
Sara Alexandersson, en av landets lovande
sångerskor, vid styret. Det började med att hon
ville ta steget ut som låtskrivare och började
skriva ned sina tankar och idéer. Tillsammans
med de andra i bandet skapades en värld av
synthlandskap och pads blandat med kontrabas
och tvåstämmig sång.
I gränslandet mellan jazz och pop finner vi alltså
Made of Clew. På konserten kan vi förvänta oss
gripande och svängiga låtar med hjärtat i det råa,
ärliga, viktiga.
Sara Alexandersson – sång
David Essving – sång
Sara Hermansson – synth och piano
Gabriel Holmertz – elgitarr
Gabriel Dahl – kontrabas
August Glännerstrand – trummor

Stora klanger som kombineras med det lilla och
innerliga. Ett nutida sound med nyskriven musik
med inslag av improvisation. En förening av den
klassiska stråkkvartetten och jazzens tonvärld.
Sofia Lärkfors – sång/komposition
Lisa Chenevier – violin
Filip Magnusson – violin
Enno Leggedör – viola
Maria Wilkus – cello
Gäst:
Marcus Wärnheim – altsaxofon
Foto: Kitty Lingmerth

Bandet spelar en halvtimme och agerar Dj-mixer.
Vilket innebär att låtar slutar och tar vid i varandra i ett groovigt flöde.
Här kastas vi in i ett dansande äventyr med
“Loving vibes”!

Bäckman Begins

Fridavid

22.20 - 22.50 Lill Salen

22.30 - 23.00 Nathan Milsteinsalen

Efter studier för sin lärare Bengt Stark, inleder
Jonas Bäckman sin resa som kompositör och
bandledare.

Fridavid är en duo där vokalisten Frida Augustsson och saxofonisten David Bennet möts i improvisation kring kända och okända evergreens.
Den avskalade sättningen öppnar upp för en
risktagande miljö där allt är möjligt.

Jonas Bäckman har spelat trummor nästan ända
sen han lärde sig att prata. Den här gången går
han utanför sin trygghetszon genom att komponera och arrangera ny musik för ett band.
Sebastian Jonsson – altsax
Björn Bäckström – tenorsax
Britta Virves – piano
Anders Langørgen – bas
Jonas Bäckman – trummor

Frida Augustsson – sång
David Bennet – saxofon

Program tisdag 15 maj
Joel Nyman Paradise

Jesper Söderqvist Oktett

SeptenTriō

17.00 - 17.30 Kungasalen

17.10 - 17.40

17.20 - 17.50

Joel Nyman Paradise är en jazzfusiondröm sprungen ur 70-och 80-talets urbana puls som träder
fram i samklang med nutiden.

En resa genom amerikanska naturreservat,
pulserande statsmiljöer och ett okänt tivoli
någonstans. Åtta spännande röster blandas i en
vilja att utforska nya klanger, former och uttryck.
Orginalmusik av Jesper Söderqvist för vibrafon,
fiol, blås och komp.

The drumless trio works on original compositions
and improvised music, leading the ensemble
towards a distinctive, chamber-like sound that
comes from respective musical backgrounds
and roots. Each of the three musician adds up to
the music with unique voice and brings into the
sound of the trio echoes of different geographical origins.

Visionen startade redan hösten 2014, men fick
läggas åt sidan. Tre år senare bor de i samma
stad, riktningen är enad och målet är tydligt;
Paradiset är närmre än någonsin.
Med en skivinspelning i bagaget, framträdanden
på både Fasching och estländska Tudengi Jazz
Festival samt en rykande het, ny repertoar är de
mer än redo att inta Kungasalen den 15 maj. Är
du?
Gabriel Dahl – bas
Oscar Olsén – gitarr
Ludwig Sievert – keyobards
Linus Fritzson – trummor
Joel Nyman – trumpet

Med influenser från bland annat Wayne Shorter,
Jim Beard och Ralph Towner spelar oktetten
musik skriven av Jesper Söderqvist. I en blandning av udda och konventionellt skapas en ny
värld av klanger där välskrivna arrangemang och
improvisation vävs samman till en unik musikalisk
enhet. Idén till projektet föddes ur en lust och
kärlek för komposition och arrangering. Oktettens mål är att injicera liv och glädje i musik som
aldrig tidigare spelats.
Karl Wallmyr – trumpet
Filip Magnusson – violin
Agnes Darelid – trombon
Sebastian Jonsson – saxofoner, flöjt
Jesper Söderqvist – vibrafon, klockspel, slagverk
Max Agnas – piano
Alexander Capasso – bas
Edvin Fridolfsson – trummor

The Latin word SeptenTriō was used to describe
the seven stars of Ursa Major milling around
Polaris, and with them all the North.
Ilaria Capalbo is a Stockholm-based bass player
originally from southern Italy: she met sax player
David Bennet during her last Master year at KMH,
and introduced him to Italian pianist and longtime collaborator Stefano Falcone.
The trio carries within the complementary nature
of the sound and musical heritage of the North
and South, their distinct flavors and characters, as well as the different backgrounds and
experiences of the three musicians. With original
compositions and collective improvisation, the
trio’s music traces an emotional path, a thread
woven between the northernmost and southernmost edges of Europe, between classical and
improvised music.
Ilaria Capalbo – double bass
David Bennet – sax
Stefano Falcone – piano

ANNA

soundhood

Trite Trio

17.50 - 18.20 Kungasalen

18.00 - 18.30 Lilla Salen

18.10 - 18.40 Nathan Milsteinsalen

Anna skriver musik med inspiration från relationer i sitt liv. Musiken växlar mellan det drömska,
det
melankoliska och pirr-i-magen-känslor. De personliga kompositionerna har beskrivits som en
blandning av Coldplay och Niki & the Dove där
melodierna ramas in av atmosfäriska syntar och
luftiga röster.

Minnen och upplevelser från nu och då förgylls i
musik skriven av basisten Malte. Musiken är
inspirerad av vackra klanger och melodier samt
lekfulla rytmer. Kompositionerna präglas av denna något ovanliga sättning.

Trite Trio spelar gammal hederlig swing och hardbop, deras fokus är främst på musikalisk dialog
och sväng. Med nyskrivna hits försöker trion att
ta lyssnaren tillbaka till 60-talets jazzscen.

Anna är även känd för att ha startat bandet
REIGN och har under det senaste året skrivit
musik till sitt soloprojekt. Anna är ursprungligen
från Göteborg och går nu sitt sista år på Kungl.
Musikhögskolan. Målet med detta projekt har
bland annat innefattat att samarbeta med andra
låtskrivare i pop-genren.
Anna Lindahl – sång
Björn Eriksson – keyboards
Tom Olovsson – bas/syntbas
John Bjurström – trummor
Hanna Bylund – kör
My Schaffer – kör
Oskar Lindwall – kör

Det här projektet grundades under hösten 2017.
Små fragmentariska idéer planterades som så
småningom skulle gro till färdiga kompositioner. Ett koncept föddes i Maltes huvud. Han ville
binda ihop klanger från plockande gitarr- och
pianosträngar med klangen av luftiga blåsinstrument. Närmare bestämt den ödmjuka klangen av
tre tromboner.
Lars Ullberg – trombon
Agnes Darelid – trombon
Hampus Adami – trombon
Leo Krepper – akustisk gitarr, elgitarr
Mattias Olofsson – akustisk gitarr, elgitarr
Mikael Wilhelmsson – piano
Edvin Fridolfsson – trummor
Malte Bergman Byström – elbas

Med influenser från bland annat Sonny Rollins
och Dexter Gordon framför trion en lekfull och
svängig tagning på formatet saxtrio. Låtarna som
framförs är nyskriven musik av saxofonisten Björn
Bäckström och har som mål att tangera de klassiska kompositionerna som giganterna spelade
under sin era.
Gruppens namn må antyda en banal upplevelse,
men med klämkäcka melodier, snitsig swing och
andra rytmer kommer lyssnaren få en allt annat
än vardaglig upplevelse.
Björn Bäckström – saxofon
Uno Dvärby – kontrabas
Jakob Bylund – trummor

Clara Fornander Band

Mange Express

Oscar Olsén kvartett

18.40 - 19.10 Kungasalen

18.50 - 19.20 Lilla Salen

19.00 - 19.30 Nathan Milsteinsalen

Vokalisten och kompositören Clara Fornander tar
nya vägar i sitt skrivande. I denna färgsprakande
konstellation av musiker svävar kompositionerna
i ett perkussivt och expressivt universum mellan
hörnpelarna folkmusik, jazz och soul.

Med snabba och svängiga grooves kommer
Mange Express ta dig till en ny och modern nivå
av jazzen. Kom och kolla på när Mange och hans
polare från jazzprogrammet tacklar drum’n’bass,
house och hiphop.

Gruppen framför helt nyskriven musik som återspeglar ett kollage av de färger och strukturer
som utgör kompositörens näthinna.

Allt började med ett drum ‘n’ bass jam under
hösten 2017 då Mange blev helt fast med
genren. Han tog steget vidare och djupdök sig i
producenter som Lone, Aphex Twin men också
hans vän och kollega Mikael Vilhelmssons musik.
Mange Express musik handlar om att hålla ett
groove länge och sätta sig in i trans men samtidigt behålla vanliga jazzelement som till expempel solistiska inslag och inställningen om att vad
som helst kan hända med musikens riktning.

Oscar Olsén kvartett spelar egenskriven modern
jazz med improvisation i fokus. Musiken, som
är en salig blandning av swing, rock och fusion,
har tydliga ramar men tillåter ändå var och en av
bandmedlemmarna att krydda musiken med sitt
egna sound.

Kompositionerna bottnar i många olika genrer
som varit intressanta för Clara – denna gång i ett
för henne nytt sorts format och med nya lager av
glädje, kärlek och tårar.
Clara Fornander – sång
Mattias Olofsson – gitarr
Britta Virves – piano
Tomas Sjödell – bas
Jonas Bäckman – trummor
Mårten Hillbom – slagverk

Konceptet är jam på låtar som Mange och hans
vänner skrivit och arrangerat. Deras mål är att
fånga jazzen i en annan slags modern musik
som vanligtvis inte förekommer så ofta inom
konstmusiken.
– Vi vill att folk som kommer och ser oss ska gå
därifrån och ha fått ett nytt intresse för genren
house och elektronisk musik, och samtidigt
visa vilka udda och nya vägar man kan gå med
jazzens fundamentala regler och på något sätt
krossa dem totalt samtidigt, säger Magnus
Jonasson.
Axel Berntzon – trumpet
Mikael Vilhelmsson – piano
Alexander Capasso – elbas
Magnus Jonasson – trummor

Oscar Olsén kvartett startades hösten 2017 och
är en vidareutveckling på Oscars trioprojekt
som drevs under hans första år på KMH. De allra
flesta låtarna är nyskrivna för kvartetten men en
del är gamla triolåtar anpassade till saxofon och
kvartettformatet.
Musiken är relativt riffbaserad men i många av
låtarna har melodierna en mer framträdande roll
under den ständigt skiftande harmoniken.
Oscar Olsén – gitarr
Björn Bäckström – saxofon
Joel Hulander – bas
Arild Wahl – trummor

SusAnna-Gréta Quartet

SIGNE.

Johannes Gammelgaard Kvartett

19.30 - 20.00 Kungasalen

19.40 - 20.10 Lilla Salen

19.50 - 20.20 Nathan Milsteinsalen

De två hyllade jazzmusikerna, bandledarna och
kompositörerna Anna-Gréta Sigurdardottir och
Susanna Risberg har slagit sig samman och bildat
en oslagbar kvartett tillsammans med Samuel
Löfdahl och Karl-Henrik Ousbäck.

Sångerskan, låtskrivaren och producenten Signe
skriver tunga heartbreaklåtar inspirerade av
allt från beatig hiphop till molnande r’n’b och
thrashig indie. Allt hamnar i ett dimmigt cloudpop-gränsland. Hon kommer att spela ett kort
elektroniskt liveset med en ny sättning.

Genom att balansera glada och vemodiga
melodier med lekfulla improvisationer och friare
ljudlandskap, skapar kvartetten ett varmt och
personligt uttryck, som samtidigt hälsar tacksamt
på förebilderna Ornette Coleman och Jesper
Zeuthen.

Signe Bådagård – sång
Tomas Sjödell – bas
Björn Eriksson – keyboard
John Bjurström – trummor

Johannes Gammelgaard är en dansk saxofonist
som sen januari 2017 har bott och studerat i
Stockholm. Med sig har han tre erfarna och
lekfulla unga musiker från Stockholms jazzscen.
Kvartetten är bildad efter förebilder som Ornette
Coleman Quartet och Jesper Zeuthen PLUS, och
spelar egna låtar som liknar dansk folkmusik
och psalmer. Melodierna kommunicerar glädje,
kärlek och vemod och sitter kvar i såväl huvud
som hjärta långt efter att en hört dem. Dessa
melodier blandas med tonal och fri improvisation i ett varmt och mycket personligt uttryck. I
november 2017 släppte Johannes sin debutskiva
“Kærligheden” med oktetten Johannes Gammelgaards ABC och några av kompositionerna från
albumet spelar kvartetten i en ny tappning.

Musiken är en blandning av Anna-Grétas och
Susannas kompositioner, samt deras egna
arrangemang och tolkningar av musik ur den
amerikanska standardrepertoaren.
Anna-Gréta Sigurdardottir – piano
Susanna Risberg – gitarr
Karl-Henrik Ousbäck – trummor
Samuel Löfdahl – bas

Johannes Gammelgaard - tenorsaxofon
Karl Wallmyr - trumpet
Anders Langørgen - kontrabas
Arild Wahl - trumset

KW 5
20.20 - 20.50 Kungasalen
KW 5 är en kvintett ledd av trummisen Karl-William Coleman. Musiken skrivs av Karl-William
som med sin bakgrund i svensk folkmusik, rock
och jazz skapar musik som kan beskrivas som
genreöverskridande, men som bör betraktas som
något eget.
Gruppens lekfulla inställning till improvisation är
grundpelaren i deras skapande. Deras ambition
är att uttrycka sig själva utan att känna tyngd från
de olika krav och måsten som kan finnas inom
musiksfären. En strävan efter osjälviskhet som
inte behöver vara synonymt med rädslan för att
ta plats.
Utan att varken överdriva eller kompromissa så
försöker KW 5 att utmana normerna för hur musik
ska spelas. Kombinationen av akustiskt och elektriskt skapar en unik ljudbild som ger musiken
en karaktär som sticker ut. Med mjuka melodier
såväl som tunga riff så tar KW 5 med dig på en
resa du inte varit med om tidigare!
Karl-William Coleman – trummor
Alexander Capasso – kontrabas
Jesper Söderqvist – vibrafon
Mattias Olofsson – gitarr
Simon Skogh - trombon

Gabriel Dahls Stompin’
Marmadukes
20.30 - 21.00 Lilla Salen
Ett kärleksbrev till swing- & beboperan! Gabriel
Dahls Stompin’ Marmadukes spelar musik
hämtad ur The Great American Songbook med
sväng, tradition och glädje! Arrangemangen står i
fokus för att förmedla ett all-time-good-swingin’potpurri på härliga sånger!
Gabriel Dahl – bas
Ludwig Sievert – piano
Jonas Bäckman – trummor
Sebastian Jonsson – altsax
Felicia Roos – altsax
Björn Bäckström – tenorsax
Erik Tengholm – trumpet
Hannes Falk Junestav – trombon

GH III
20.40 - 21.10 Nathan Milsteinsalen
GH III är en rykande färsk trio som består av tre
unga musiker från Sveriges olika hörn. Trion bjuder på en blandning av omarrangerad populärmusik och egna kompositioner. Trions musik är
öppen, dynamisk och levande och tar lyssnaren
på en resa genom skog, hav och stad.
Projektet startades hösten 2017 av gitarristen
Gabriel Holmertz med anledning att utforska gitarrtriosoundet. Kompositionerna är en blandning
av musik skriven med triokonstallationen i åtanke
men även låtar som tidigare var tänkt för större
ensemble, omarbetade till trioformat.
Ensemblens storlek gör att varje musiker ges
möjlighet att påverka musiken med sin egna
musikalitet samtidigt som samspelet bidrar till ett
intimt sound. De olika kompositionernas karaktär
varierar mellan att ge både ett fylligt uttryck och
en bräcklig skörhet.
Gabriel Holmertz – elgitarr
Johan Tengholm – kontrabas
Magnus Jonasson – trumset

Axel Berntzon Dream Team

Leon Falk Satchmo Tribute

5 melodies -1

21.10 - 21.40 Kungasalen

21.20 - 21.50 Lilla Salen

21.30 - 22.00 Nathan Milsteinsalen

ABDT är en samling av de mest finslipade unga
musiker landet har att erbjuda, de framför
originell musik som spänner från introspektiva
soulballader till explosiv postbop. Det är sväng
på nästa nivå.

En hyllning till Louis Armstrong, en av musikhistoriens mest betydelsefulla personer.

1920 komponerade Sergei Prokofiev fem ordlösa
melodier för sopranen Nina Koshetz. 1925 omarbetade han styckena för violin och piano. Nu år
2018 har Sebastian Jonsson, med sin penna och
sin saxofon, stöpt melodierna i ny form.

ABDT är en grupp musiker som träffades på KMH,
de spelar egenskriven under ledning av Axel
Berntzon. Axel är en trumpetare från Stockholm
med en bred musikbakgrund. Han började som
ung med vibrafon och steelpan och har influenser från hela spektret av världens musik. För Axel
handlar musik om att kommunicera ovanför ord,
och det är det han vill förmedla med sin musik,
att skapa ett möte med såväl sina medmusikanter
som sin publik.
Axel Berntzon – trumpet, flygelhorn
Mikael Wilhelmsson – piano
Alexander Capasso – bas
Jakob Bylund – trummor

Leon Falk Satchmo Tribute tar 1920-talsmusiken
in i 2020-talet, när noggranna covers på klassiska
Louis Armstrong-inspelningar blandas med
egenkomponerad musik i samma anda. Leon
Falk Satchmo Tribute är ett band vars sättning
och musik är hämtad från Louis Armstrong Hot
Five, det legendariska studio-bandet som på
20-talet med finurliga arrangemang och ett
avskalat sound visade upp solisten Louis Armstrong för världen och förändrade jazzmusiken
för all framtid. Vad som började som ett projekt
på Musikhögskolan har nu fått rejäl luft under
vingarna och under våren släpptes debut-skivan
”Just Another Satchmo Tribute”. På New Sound
Made kommer bandet att fokusera på de egna
originalkompositionerna, något som trombonisten Leon Falk haft som projekt under året att skriva. Det blir alltså en hyllning till Louis Armstrong,
inte genom hans egna låtar utan i form av nykomponerad musik i stilen. På ett medryckande sätt
strävar bandet efter att lyfta fram den tidiga
jazzens värden – samspelet, bluesen, dansen och
känslorna.
Leon Falk – trombon/sång
Erik Tengholm – trumpet/kornett
Adam Falk – klarinett
Sara Karkkonen – piano
Uno Dvärby – banjo

Sebastian Jonsson har arbetat med fyra olika sättningar när han tagit sig an Prokofievs verk. Dels
en mer traditionell jazzkvartett, men också ovanligare sättningar med fler klangfärger. Musiker från
både klassiska- och jazzinstitutionen har samlats
för att framföra musiken i ett nytt spännande
samarbete under Sebastian Jonssons ledning.
– Jag har velat spela den här musiken i många år,
men inte vetat hur det skulle gå till. I år bestämde
jag mig för att våga ta saken i egna händer.
Tidigare har jag varit rädd för att röra musiken
eftersom den redan är så vacker, men nu har jag
kavlat upp ärmarna och bestämt mig för att se
vad jag kan göra med den. De fem melodierna är
för mig alldeles trollbindande och jag hoppas att
alla som lyssnar ska få uppleva samma sak som
jag gjorde när jag hörde dem för första gången,
och att de som hört dem förut ska få uppleva
något nytt.
Sebastian Jonsson – saxofon
Kajsa Nilsson – flöjt
Astrid le Clercq – klarinett
Hugo Olsson – basklarinett
Emma Granstam – trumpet
Lars Ullberg – trombon
Anders Langørgen – kontrabas
Britta Virves – piano
Jonas Bäckman – trummor

Gustav Blomberg

Britta Virves Trio

Fairtrade Orchestra

22.00 - 22.30 Kungasalen

22.10 - 22.40 Lilla Salen

22.20 - 22.50 Nathan Milsteinsalen

Gustav Blomberg framför egenskriven musik.
Tydliga rytmer och ”hittiga” melodier med inslag
från pop och soul.

Britta Virves Trio är en internationell trio med
rötter i Estland, Norge och Sverige. Trion, som
numera är bosatt i Stockholm, spelar egna melodiska kompositioner starkt influerad av dagens
moderna jazzscen.

Med dunder och brak tar Fairtrade Orchestra
med lyssnarna in i en energisk sfär av explosiva melodier, uttrycksfulla improvisationer och
känsloladdade ljudbilder. Vad som helst kan
hända under musikens gång och kompositionerna är som bäddade för lekfullhet, spontanitet och
outside the box-tänk!

Gustav Blomberg – trumpet/sång
Felix Engman – sax
Isac Åberg – trumpet
Andreas Brännstam – gitarr
Martin Åklint – keyboard
Malte Bergman – elbas
Noa Svensson – trummor

Britta Virves är född och uppvuxen på en ö utanför Estland. Anders Langørgen är från Trondheim
och Jonas Bäckman är uppvuxen i Umeå. Trion
bildades på KMH förra året och de språkliga
differenserna visade sig ha positiv inverkan på
kreativitet och samspel, och musiken fick agera
som trions gemensamma språk.
Britta Virves – piano
Anders Langørgen – kontrabas
Jonas Bäckman – trummor

Fairtrade Orchestra har många olika influenser
och förebilder. Musiken är som en smältdegel av
musikaliska intryck: allt från det friare spektrumet
av jazzen till toner av folkmusik från länder som
Ungern och Makedonien. Medlemmarnas olika
musikaliska bakgrunder och uttryck gör musiken
extra spännande, och man vet aldrig riktigt vad
som komma skall.
Axel Berntzon – trumpet
Marcus Wärnheim – altsax
Simon Skogh – trombon
Jesper Söderqvist – vibrafon
Alexander Capasso – kontrabas
Bror Thomas Sandström – trummor

Program onsdag 16 maj
Martin Åklint Sessions feat.
Klasse Möllberg
18.00 - 18.30 Kungasalen
Dags för swing! Till väl valda jazzstandards har
Martin Åklint skrivit smakfulla och traditionella
arrangemang.
Då samspelet och framförallt svänget ligger i
fokus kommer det vara svårt att inte ryckas med i
musiken. Med på sång har Martin Åklint Sessions
Klasse Möllberg, som trots sin framgångsrika och
mångfacetterade karriär inte sjungit så mycket
jazz – förrän nu.
Martin Åklint – piano
Johan Tengholm – kontrabas
Jakob Bylund – trummor
Erik Tengholm – trumpet
Gustav Blomberg – trumpet
Agnes Darelid – trombon
Simon Skogh – trombon
Klasse Möllberg – sång

Garlik

Edvin Fridolfsson Kvartett

18.10 - 18.40 Lilla Salen

18.20 - 18.50 Nathan Milsteinsalen

Garlik är en trio ihopsatt av pianisten Adam
Englund för ett projekt inom hans utbildning.
Målet är att lämna de konventionella taktarterna och harmonierna och utforska jazzen ur ett
modernt perspektiv. Tillsammans skapar trion en
rik och nyanserad ljudbild med sina vitt skilda
bakgrunder.

Svenskt vemod som vill ta dig till vackra platser.
Med Edvin Fridolfsson Kvartett.

Fokuset för Adam Englund ligger i detaljerna,
utan att uppoffra jazzens karaktäristiska spontanitet. De väl genomtänkta kompositioner är
kompromisslösa när det gäller att uppnå den
virtousitet som krävs för att tackla trioformatets
begränsningar. Musiken kan beskrivas som en
blandning av industriell musik och jazz med influenser av rockig fusion, kontrapunktisk harmoni
och svängig folkmusik. Efter att ha spelat ihop
sedan 2014 har Garlik en bred repertoar som
omfattar allt från egna kompositioner till arrangeringar av välkända jazzstandards.
Adam Englund – piano
Emmanouil Georgoudis – bas
Johannes Klein – trummor

Edvin Fridolfssons musik är enkel och eftertänksam, växlar mellan det sköra och dramatiska.
Med inspiration hämtad från såväl det sakrala
som filmmusikens stora kompositörer, spelar
denna spännande grupp modern, svensk jazz i
hopp om att både inspirera och beröra. Kvartetten släppte i februari 2018 sin debut-EP Woods,
och bjuder ikväll på helt ny musik, en naturlig
fortsättning i samma ljudvärld och anda.
Henning Ullén – trumpet
Britta Virves – piano
Anders Langørgen – bas
Edvin Fridolfsson – trummor

Bylund and the Bäckström Boys

Simon Skogh Ensemble

Wahls Trio

18.50 - 19.20 Kungasalen

19.00 - 19.30 Lilla Salen

19.10 - 19.40 Nathan Milsteinsalen

Jakob Bylund och hans band Bylund and the
Bäckström Boys hyllar två av jazzens största legendarer, Duke Ellington och Coleman Hawkins.

Simon Skogh Ensemble spelar originalkompositioner av Simon Skogh ifrån de senaste fyra åren.
Musiken handlar om allt från att flytta ifrån sin
hemstad och upptäcka hur stor världen är.

Wahls Trio spelar låtar skrivna av Arild Wahl.
Musiken är lekfull, svängig och luftig med stora
utrymmen för improvisation och fria tolkningar.
Kompositionerna blir nästan alltid olika beroende
på vem som spelar – och det är meningen.

1962 spelades albumet Duke Ellington Meets
Coleman Hawkins in, nästan 20 år efter att
pianisten och kompositören Duke Ellington och
saxofonisten Coleman Hawkins fick idén att
spela in tillsammans. Albumet är ett unikt möte
mellan två av jazzhistoriens allra största profiler.
Gruppen Bylund and the Bäckström Boys spelar
endast musik från denna historiska inspelning.
Bylund and the Bäckström Boys leds av trummisen Jakob Bylund. Han står med fötterna stadigt
i swingmusiken och försöker hela tiden fördjupa
sig i det traditionella trumspelet och de stilgrepp
som flera av hans största förebilder från epoken
använde sig av. Fokuset ligger på att framföra
musiken på ett så autentiskt och stilenigt sätt
som möjligt, och att samtidigt lyfta fram det
unika i var och en av gruppens medlemmar.
Björn Bäckström – tenorsaxofon
Erik Tengholm – trumpet
Lars Ullberg – trombon
Jonny Ek – piano
Uno Dvärby – kontrabas
Jakob Bylund – trummor

Musiken är influerad av svenska band och artister
som Klabbes Bank, Elin Larsson Group och Oskar
Schönning. Den här konserten kommer vara
en tillbakablick på de fyra åren som passerat i
Simons liv.
Simon Skogh – trombon
Agnes Darelid – trombon
Douglas Hedström – bas
Gabriel Holmertz – gitarr
Karl-William Coleman – trummor

Arild Wahl inspireras både som musiker och kompositör av personer som Ornette Coleman, Thelonius Monk, Paul Bley med flera. Han har under sitt
andra år på KMH satt ihop en trio med musiker
som är flexibla och mottagliga för ett öppet
och lekfullt spel. Jesper Söderkvist på vibrafon
har förutom en uppenbar virtuositet ett mycket
lekfullt och musikaliskt spel som passar perfekt
för Wahls kompositioner. Anders Langørgen på
kontrabas är totalt kompromisslös och orubblig
vilket är fruktansvärt positivt hos en kontrabasist i denna typ av trio. Som kontrast mot Arilds
flängiga trumspel behövs en stadig stomme - det
finner vi i Anders Langørgen.
Jesper Söderkvist – vibrafon
Anders Langørgen – kontrabas
Arild Wahl – trummor

Felicia el Kirk Project

Sofia Svensson Band

ADQ

19.40 - 20.10 Kungasalen

20.00 - 20.30 Nathan Milsteinsalen

20.30 - 21.00 Kungasalen

Felicia el Kirk Project är en sextett som kom till i
samband med ett projektarbete.

Vokalisten Sofia Svensson bjuder på en konsert
med fokus på hennes egna kompositioner.

Agnes Darelid Quartet spelar kompositioner
skrivna av trombonisten Agnes Darelid.

Felicias intresse för den innovativa musikern
Rahsaan Roland Kirk fick komma till uttryck inom
projektet. Kirk, som utöver sitt bemästrande
av cirkulärandning och konsten att spela
flera blåsinstrument samtidigt, var en mycket
färgstark kompositör och improvisatör. Vackra
blåsstämmor och en experimentell stil fylld av
överraskningar var några av hans signum.

I en akustisk sättning med stråkkvartett lutar
musiken mot melankolisk pop med inslag av jazz
och soul. Luftiga harmonier och nytänkande
melodier blandas med raka och ärliga texter.

Musiken är starkt influerad av nutida jazzmusik
och pop, där bandets fokus ligger på stora
klanger sjungande melodier och interaktivitet. I
en repertoarblandning av allt från melankoli till
glädje försöker ADQ hitta nya vägar att uttrycka
sig på dagens jazzscen.

Eftersom ingen av medlemmarna i denna grupp
klarar att spela flera blåsinstrument samtidigt,
får istället tre stycken blåsare kompensera för
en. Dessa kommer tillsammans med piano, bas
och trummor bjuda på en stökig och personlig
tolkning av Kirks musik. Hjärtskärande melodier,
nerviga rytmer och ett drag utöver det vanliga
utlovas.
Felicia Roos – altsax
Simon Skogh – trombon
Daniel Gahrton – barytonsax
Sara Karkkonen – piano
Magnus Jonasson – trummor
Alexander Estby Capasso – bas

Sofia Svensson –sång
Martin Åklint – piano
Uno Dvärby – bas
Linus Fritzon – trummor
Isabel Godau – violin
Filip Magnusson – violin
Enno Leggedör – viola
Maria Wilkus – cello

Projektet startades på initiativ på trombonisten
Agnes Darelid som efter komponerandet av ett
gäng låtar och en längtan att göra något eget
startade Agnes Darelid Quartet, med en sättning
på trombon, gitarr, bas och trummor. Flera
av låtarna som kommer framföras är skapade
utifrån sångmelodier med text till som är skrivna
baserade olika händelser i livet, både ledsna och
glada. Tillsammans med sitt band försöker hon
ge dessa låtar ett sammanhang och ett ärligt
musikaliskt uttryck som hoppas beröra lyssnarna
på ett eller annat sätt.
Agnes Darelid – trombon
Gustav Renberg – gitarr
Alexander Capasso – bas
Edvin Fridolfsson – trummor

Douglas Hedström

Lovisa Jennervall Wind Ensemble

20.40 - 21.10 Lilla Salen

20.50 - 21.20 Nathan Milsteinsalen

Douglas Hedström, student på första året på
kandidatprogrammet för jazzmusiker, bjuder för
första gången i offentligt sammanhang på egenskriven musik. Han beskriver den som instrumental pop med jazzinslag och fokus på mycket blås.

Fem blåsinstrument och en röst i en klangvärld
av både utmanande och inbjudande karaktär.
Jazzen ligger i botten som en trygg grund men
hindrar inte musiken från att även göra utflykter i
andra riktningar.

Douglas har under många år som frilansmusiker
spelat andras låtar, men har länge längtat efter
att få framföra musik som han själv ansvarar för.
Under sitt första år på KMH har han skrivit och
arrangerat musik i olika former och med olika
förutsättningar. Det kom att bli startskottet till en
process för att hitta sin egen stil.

Under sitt första år på Kungliga Musikhögskolan
bestämde sig jazzsångerskan Lovisa Jennervall
för att utforska andra delar av musikerskapet än
sången. Det gjorde att hon upptäckte arrangering i alla dess former och fastnade direkt. När
Lovisa Jennervall Wind Ensemble startades ville
hon ifrågasätta blåsinstrumentens traditionella
roller och skapa musik utifrån en unik sättning:
utan stabiliserande kompsektion att luta sig mot.
Deras första framträdande genomfördes på New
Sound Made-festivalen 2017 och blev en stor
succé.

Tillsammans med kvällens ensemble kommer
Douglas att framföra musik skapad med inspiration från Klabbes Bank, Kristian Persson, Laura
Mvula med flera.
Douglas Hedström – elbas
Noa Svensson – trummor
Sara Hermansson – piano/keyboard
Gabriel Holmertz – gitarr
Joel Nyman – trumpet
Marcus Wärnheim – altsaxofon
Robert Nevén – tenorsaxofon
Hampus Adami – trombon

I början av 2018 släpptes debutalbumet May
Sessions, och Orkesterjournalen skrev att det var
“... som att få sina öron inlindade i en skön och
intrikat stickad filt”.
Lovisa Jennervall – sång
Erik Tengholm – trumpet, flygelhorn
Alexander Ivarsson – altsaxofon, klarinett
Sebastian Jonsson – tenorsaxofon
Lars Ullberg – trombon
Daniel Gahrton – barytonsaxofon

Filip Magnusson Cinematic
Experience
21.20 - 21.50 Kungasalen
Jazzviolinisten Filip Magnusson ger sig ut i
filmens värld. I ett samarbete med tre unga
filmregissörer blandas foto med kompositioner i
ett sprakande känsloinferno. Temat är så kallade
peak experiences, olika häpnadsväckande
upplevelser som fullständigt tar oss människor
till nuet.
Peak experiences kan lättast beskrivas som vad
vi alla har smakat på och inte kan få nog av, vilket
kan synas i allt från intensiv vänskap till diverse
adrenalinkickar. Projektet föddes ur en vilja att
kombinera olika konstuttryck. Filip Magnusson
blandar därmed intima kompositioner från
storslagen fjällnatur med foto som berör starka
upplevelser.
Nellie Lexfors – foto
Amelie Mattson Chue – foto
Emelie Isaksen – foto
Filip Magnusson – violin
Axel Berntzon – trumpet
Felicia Roos – altsaxofon
Karl-William Coleman – trummor
Martin Åklint – klaviatur
Oscar Olsén – gitarr
Gabriel Dahl – kontrabas

Anders Langørgen Septett

Max Agnas

Johan Tengholm +9

21.30 - 22.00 Lilla Salen

21.40 - 22.10 Nathan Milsteinsalen

22.10 - 22.40 Kungasalen

Med septettformatet som uttryckssätt målar
Anders Langørgen upp en klangpalett med nick
till den nutida amerikanska jazzscenen.

En pianist som är nyfiken på vad det blir för musik
i den stund som han sätter sig vid flygeln.

Johan Tengholm +9 är en dektett som spelar
musik arrangerad av ensemblens kontrabasist.

Inget bestämt för denna konsert, utan Max Agnas
kommer att skapa sin musik baserad på stämningen i rummet och känslorna i sig själv.

I arrangemangen, där harmoniken står i fokus,
finns såväl originalkompositioner som klassiska
jazzstandards. Den djupare brassklangen dominerar blåsseptetten, som ackompanjeras av en
ständigt kokande pianotrio.
Johan Tengholm började tidigt spela klassisk
kontrabas, men tack vare ett starkt intresse för
jazzgenren började han tidigt spela jazz tillsammans med sin bror, som spelar trumpet i dektetten. Även om det klassiska spelet alltid följt med
honom dröjde det inte länge innan han nästan
bara spelade jazz i alla möjliga sammanhang från
duo till storband. Genom storbandsspelet föddes
intresset för arrangering, inspirerad av arrangörer
som Gil Evans och Marty Paich.
Dektetten består av både erfarna sektionsmusiker
och utrycksfulla solister. De har premiär i kväll
i sin nuvarande sättning, men musikerna har
spelat med varandra i massor av andra sammanhang – inte minst på KMH, där de flesta i bandet
för närvarande studerar.

Septettformatet är väldokumenterad i musikhistorien, och inom jazzen har den långa rötter i
50-talets Västkusttradition. Men det är inte i ett
försök på att återskapa ett gammalt uttryck som
Anders Langørgen har komponerat för fyrstämmigt blås och rytmsektion; han har utforskat en
tät klangpalett och laborerat med unisont och
tvåstämmigt linjespel gentemot rika samklanger
för att hitta sitt eget uttryck inom formen.
Inspirerat av nutida norska och amerikanska jazzkompositörer lägger Anders vikt på pregnanta
melodier som han väljer att understödja med
ständigt framåtskridande ackordföljder, och han
förnekar inte sin förkärlek till äldre populärmusik.
Karl Wallmyr – trumpet
Sebastian Jonsson – sopran- och altsaxofon
Mikael Emilsson – tenorsaxofon
Agnes Darelid – trombon
Anna Gréta Sigurðardóttir – piano
Edvin Fridolfsson – trummor
Anders Langørgen – kontrabas

Hoppas det smakar!
Max Agnas – piano

Sebastian Jonsson – alt- och sopransaxofon
Daniel Gahrton – barytonsaxofon
Erik Tengholm – trumpet
Axel Rudolphi – valthorn
Uno Dvärby – valthorn
Agnes Darelid – trombon
Simon Skogh – trombon
Anna Gréta Sigurðardóttir – piano
Johan Tengholm – kontrabas
Oscar Johansson Werre – trummor

Noa Svensson

Gustav Renberg Trio

22.20 - 22.50 Lilla Salen

22.30 - 23.00 Nathan Milsteinsalen

För första gången i historien ska Noa Svensson
i eget namn tillsammans med sitt band att
framföra en blandning av den musiken som
intresserat Noa under hela hans liv.

Gitarrbaserade trio som under ledning av Gustav
Renberg spelar musik präglad av de tre individernas unika röster.

En öppenhet för alla musikstilar och ett speciellt
intresse för vad som får olika musik att svänga
och skapa känslor har nu blivit till ett projekt.
Musiken som Noa skriver är inte fäst i en genre
eller stil utan baseras på vad som inspirerar och
hur den kan förvrängas genom samspel och
kreativitet.
Noa Svensson – trummor
Lucas Johansson – keyboard
Malte Bergman Byström – elbas
Leo Krepper – gitarr

Gustav Renberg Trio blandar egna kompositioner med välkända melodier i nya arrangemang.
Starkt förankrade i jazzens tradition bjuder trion
på en levande konsert full av intensitet, sväng
och glädje.
Gustav plockade upp gitarren när han var 10 år
gammal, och det dröjde bara några år innan han
förstod att det var det han skulle göra med sitt liv.
Utöver musikstudier har han spelat med några av
Sveriges största artister, och turnerat och flitigt
runt om i Sverige och Europa.
Gustav Renberg – elgitarr
Anders Langørgen – kontrabas
Karl-William Coleman – trummor

