13.05 - 15.05
2019

Några inledande ord
Kära festivalbesökare, hjärtligt välkommen till New Sound Made!
Vi är en av Sveriges mest n
 yskapande jazzfestivaler. På tre kvällar och tre scener har vi dukat upp
med 45 akter och ett 100-tal medverkande. Med tongångar sprungna ur jazz får musiken röra sig
fritt både inom och bortom denna kärna.
Jazz är tradition och arv, samtidigt som den också händer här och nu.
Vi hoppas på att kunna ta med dig på en resa ut i kreativitetens rymd där du kan skåda dessa unga
jazzstjärnor. Aldrig förr har de strålat så klart!
New Sound Made har sedan starten år 2005 arrangerats av jazzstudenter på Kungl. Musikhögskolan.
Vi i produktionsgruppen vill rikta ett stort tack till alla medverkande, både på och utanför scen - 
utan er hade inte festivalen blivit densamma.

Väl mött!
Linnea Jonsson
Festivalgeneral
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MÅNDAG
18:00 Rasmus Hansen Group

Om man skulle sätta sig i en luftballong och sväva
fram emellan människans många känslor och sinnelag så skulle Rasmus Hansens musik kunna vara
det som tonsatte den fascinerande turen. Musiken
inspireras av de små vardagliga ting som präglar
människan för livet. Musiken hoppar mellan att
i stunder vara sentimental och elegant, till att
vara frustrerad och intensiv. Med sig har Rasmus
tre stycken strålande musiker som tillsammans
kommer att ta sig an musiken och återskapa den
fascinerande ballongturen.
Rasmus Hansen – gitarr
Linnea Jonsson – trumpet
Uno Dvärby – kontrabas
Sammy Hsia - trummor

18:10 Alla Goda Ting

18:20 August Eriksson Band

Björn Atle Anfinsen – trumpet
Mattias Olofsson – gitarrer
Jesper Söderqvist – vibrafon, slagverk, syntar och
skrot

Erik Tengholm - trumpet
Lars Ullberg - trombon
Pontus Fällman - gitarr
Jonatan Erlingsson - piano
August Eriksson - kontrabas
Jakob Bylund - trumset
+ Gästartist: saxofon

Alla Goda Ting grundades ur en vilja att få något
litet att verka stort. Elektronik och akustik formar
ett unikt ljudlandskap med instrument som sällan
får samexistera. Med färgglada nöjesfält, somriga psalmer och gnistrande världar vill gruppen
förmedla att åtminstone många goda ting, om
inte alla - är tre. Originalmusik av Jesper Söderqvist för strängar, plattor, skrot och blås.

Basisten August Erikssons egenkomponerade
musik är tydligt rotad i den amerikanska song
book-traditionen, med inslag av äldre filmmusik.
Med inspiration från Duke Ellingtons arrangemang samt modernare grupper såsom Snorre
Kirk Quintet skriver August musik som beskrivits
som humoristisk och lekfull men även intensiv och
svängig.

18:50 Felicia Roos 5

Denna grupp kommer att bjuda på färgstarka
kompositioner av friare karaktär skrivna av gruppens altsaxofonist. Här ryms både allvar och nöje,
ballader och röj. Det faktum att kompositionerna
är baserade på texter skänker denna repertoar ett
ytterligare djup. Dessa får sedan liv genom musikernas samspel, improvisationer och glöd.
Felicia Roos- altsaxofon
Johannes Gammelgaard- tenorsax
Sara Karkkonen-piano
Amadeus Wedberg- trummor
Anders Langørgen-kontrabas

19:00 Karin Ingves Akvarium

Riktning utan given destination, där intresset
ligger i processen. I musiken blandas arrangerade
delar med fri improvisation om vartannat. Det
viktigaste är känslan av obegränsad frihet och
att gå bortom tendenser till att döma rätt och fel.
Gruppen strävar efter ett kollektivt förhållningssätt
där musiken får ta plats och där musikerna rör sig
kollektivt, som ett stim av fiskar.
Karin Ingves - piano
Marcus Wärnheim - sax/klarinett
Johan Tengholm - bas
Kristian Remnelius - trummor

19:10 Jonatan Erlingsson
Kvintett				

Pianisten Jonatan Erlingssons musik är en skildring
utav vardagen. Allt ifrån en störig väckarklocka till
en udda upptäckt under en promenad ligger till
grund för hans kompositioner. Kvintetten har ett
akustiskt sound där melodierna står i fokus. Ofta
finns en karaktär av skandinavisk folkmusik inblandat i musiken, som annars är starkt förankrad
i den amerikanska jazztraditionen.
Linnea Jonsson - trumpet/flygelhorn
Sebastian Jonsson – altaxofon
August Eriksson – kontrabas
Jakob Bylund- trummor
Jonatan Erlingsson - piano

19:40 Vendela Tegerstrand

Uruppförande av nyskrivna kompositioner av
Vendela, som för första gången framför sina egna
sånger. Detta är enkel musik som vill vara sig själv,
inget hittepå. Skrivet de dagar som tagit orken ur
kroppen, och de dagar där man hade vunnit på
triss (om man nu hade köpt en). Men mest skriven
för att ge berättelser en musik att finnas i. Vendela
framför eget material som influerats av Emily
King, No. 4 och Joni Mitchell.
Vendela Tegerstrand – sång
Axel Karlsson – piano
Pontus Fällman – gitarr
Douglas Hedström – bas
Joel Sellgren – trummor

19:50 Gustav Renberg kvintett 20:00 Marina Òsk
Musiken är melodiös, finstämd och uttrycksfull och
pendlar ständigt mellan högt och lågt. Med inspiration från den nutida amerikanska jazzscenen
såväl som musik från Skandinavien, Sydamerika
och Mellanöstern spelar gruppen spännande
musik med förhoppning om att beröra.
Gustav Renberg - gitarr
Björn Atle Anfinsen - trumpet och flygelhorn
Britta Virves - piano
Tomas Sjödell - kontrabas
Jonas Bäckman - trummor

Jazzsångerskan Marina Òsk presenterar musik
från sin kommande debutskiva. Musiken har en
poppig singer/songwriter-känsla med en jazzig
underton. Musiken är färgglad, levande och
vacker med fokus på små detaljer som ger en
lugnande effekt. Naturens krafter får en speciell
roll i låttexterna där Marina skriver om hur t. ex.
vädret, årstider och människor kan påverka ens
känslor och upplevelser samt ibland kontrollera
ens humör. Marina skriver mest på isländska som
ger musiken en spännande och unik färg.
Marina Òsk - sång
Mattias Olofsson - gitarr
Samuel Löfdahl - elbas

20:30 Joel Sellgren Kvartett

Trumslagaren Joel Sellgren tar sina första steg
som kompositör. Med influenser från samtida jazz
och med trumsetet som utgångspunkt för kompositionerna, vill Joel utforska nya vägar i musiken.
Stor vikt ligger vid improvisation och samspel, två
av de största anledningarna till att Joel förälskade
sig i jazzen.
Emil Dahl – gitarr
Kalle Johansson – piano
Ingrid Schyborger – kontrabas
Joel Sellgren – trumset

20:50 Martin Åklint Sessions
feat. Klasse Möllberg

Sedan det varma mottagandet av Martin Åklint
Sessions och jungfrukonserten på KMH i maj
2018 har Martin Åklint och Klasse Möllberg lekt
med tanken på ytterligare en konsert i liknande
format - och nu blir det verklighet! Nyskrivna arr
av Martin, komp av ett oförskämt välstämt åtta
mannaband på KMH:s största scen framför Klasse
allt från visor till jazz, där sväng och samspel åter
är i fokus.
Martin Åklint - piano, Klasse Möllberg - sång
Johan Tengholm - kontrabas, Jakob Bylund - trummor, Erik Tengholm - trumpet, Sebastian Jonsson altsax, Björn Bäckström - tenorsax, Agnes Darelid
- trombon, Daniel Gahrton - barytonsax

21:20 Micke, Mange, Malte
och Leo			

Danstågsmentalitet möter jazzklubbsanda när
detta destilleri för musikglädje intar scenen. Denna
oomkullrunkeliga kvartett sammankom våren 2018
då de reste till Jordanien för att spela Leos musik
på Amman Jazz Festival. Nu laddar de upp batterierna inför New Sound Made 2019 där allt kan
hända! Det kommer bjudas på ny musik av olika
sort och en gemenligen god stämning.
Mikael Wilhelmsson – piano
Magnus Jonasson – trumset
Malte Bergman Byström – elbas
Leo Krepper – gitarr

21:30 Lärkfors/Wärnheim
21:40 Agnes Darelid Group
Kvartett				Agnes Darelid Group är en jazzkvintett bestående
Lärkfors/Wärnheim Kvartett pekar åt många olika
håll. I ena stunden spelas enkla melodier med
svenska texter som påminner om något man hörde
när man var liten och i andra stunden fria improvisationer med grova penseldrag som uttrycks
medel. Sofia Lärkfors och Marcus Wärnheims
komponerande ger dig något djupt personligt och
minnesvärt. Bandet utlovar idel glada miner och
mestadels hits med otroligt fria improvisationer.
Sofia Lärkfors – sång, komposition
Marcus Wärnheim – träblås, komposition
August Eriksson – kontrabas
Sammy Hsia – trummor

av fem starka röster med trombonisten Agnes
Darelid i spetsen. Varje musiker är särskilt utvald
för sin karaktäristiska spelstil och kommunikativa
input. Gruppen möts i en improvisatorisk lekplats
där allas roll behövs för att skapa det unika sound
som är ADG. Intensiva rytmfragment blandas med
mjuka klanger och fräcka melodier. Detta vill ni
absolut inte missa!
Agnes Darelid – trombon
Susanna Risberg – gitarr
Axel Liliedahl Nordström – piano
Uno Dvärby – bas
Nils Agnas – trummor

22:10 Orgie

Orgie är en trio som fördjupar sig i orgelgroovens
magiska värld. Med samspel och sväng i fokus
bjuder gruppen på groove, blues och kärlek. De
tar ett kliv ifrån den klassiska orgeltrions tradition
och spelar låtar med influenser från hip-hop, rock
och modern jazz. Med en repertoar bestående
av egenskrivet material blandat med oväntade c
 overs kommer orgie få dig att slänga upp
händerna i luften av eufori.
Leo Krepper – gitarr
Manne Skafvenstedt – orgel
Magnus Jonasson – trummor

TISDAG
18:00 Oskar Nilsson Live

Gitarristen Oskar Nilsson gör debut på New Sound
Made med sin grupp som spelar beatbaserad, instrumental musik med fokus på sväng och sound.
Kompositionerna är starkt präglade av olika
känslomässiga tillstånd och kan sträcka sig från
stora atmosfärer till minimalistiska ackordföljder.
Tydliga influenser från fusion, soul och hiphop gör
att musiken starkt präglas av Oskars musikaliska
bakgrund, kom och lyssna!
Oskar Nilsson - gitarr
Malte Bergman Byström - bas
Mikael Wilhelmsson - keys
Noa Svensson - trummor

18:10 Wahls Trio

Wahls Trio är en vibrafontrio som spelar låtar
skrivna av trummisen och kompositören Arild
Wahl. Musiken är lekfull, svängig och luftig med
stora utrymmen för improvisation och fria tolkningar. Arild Wahl inspireras både som musiker och
kompositör av personer som Ornette Coleman,
Thelonious Monk, Paul Bley m.fl. Under sitt andra
år på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm satte
han ihop en trio med musiker som är flexibla och
mottagliga för ett öppet och lekfullt spel.
Jesper Söderqvist - vibrafon
Anders Langørgen - kontrabas
Arild Wahl - trummor

18:20 Darelid/Renberg/
Tengholm/Jonasson		
En nystartad kvartett som spelar originalkompositioner av samtliga medlemmar. Samtliga unga
melodiska kreatörer som står tryggt förankrade
i jazzens traditionella mylla samtidigt som de
blickar framåt mot ett mer nordiskt, modernt
tonspråk. Med gruppsoundet i fokus vill kvartetten
forma sin musik starkt lyriskt och dynamiskt. En
spännande resa mitt emellan jazzens tradition och
framtid
Agnes Darelid - trombon
Gustav Renberg - gitarr
Johan Tengholm - bas
Magnus Jonasson - trummor

18:50 Jazz på instutitionLinnea Jonsson Quartet		

Vad är jazz? Många menade på att det bara var en
fluga. Denna fluga har sedan födseln vid 1900-talets
start, dött och återuppstått lite om vart annat. Länge
ansågs jazzen inte vara helt anständig, men nu hundra
år senare har den flyttat in på institution och klassas
som konstmusik. Men hur låter den då? Kanske som
Linnea Jonsson Quartet. Egen musik med personligt
sound. Samspelet präglas av nutida influenser som
vävs samman med jazztradition som Ingrid Jensen,
Ambrose Akinmusire, Peter Asplund och Jan Johansson.
Linnea Jonsson - trumpet/flygelhorn, 		
Britta Virves, - piano, Ingrid Schyborger - bas,
Kristian Remnelius - trummor

19:00 Fornander/Renberg/
Langørgen
I en något annorlunda sättning framför denna trio
sina akustiska och genomarbetade tolkningar av
berömda standards skrivna av Cole Porter respektive Richard Rodgers. Interpretation, kommunikation och improvisation får stå i centrum när trion
försöker ge rättvisa åt dessa två låtskrivarmästare
som ju är två av de mest berömda upphovsmännen till 1900-talets jazzhits och Broadway-låtar.
Clara Fornander - sång
Gustav Renberg - gitarr
Anders Langørgen - kontrabas

19:10 KAYES Kvartett

Skånska fröken Svensson har valt att översätta några jazziga favoriter ur den amerikanska
standardrepertoaren till svenska. De handlar om
våren och livet som händer - både på utsidan och
på insidan. Musiken tolkas med kombinationen
sång, bas, saxofon och gitarr. Karin Jenny Elisabeth Svensson, KAYES, kommer från Kristianstad.
Hon har efter studenten i Lund tillbringat några år
i Skåne och Småland och äntligen hittat till Stockholm - musikens mecka - där hon får utveckla det
hon har varmast om hjärtat - sin tro och musiken.
Karin Svensson, sång
Evelina Arvidsson Eklind, bas
Felicia Roos, saxofon
Agnes Persson, gitarr

Foto: Elin Svensson

19:40 Simon Skogh Ensemble

Simon Skogh Ensemble spelar originalkompositioner som är skrivna utifrån händelser i Simons liv
under det senaste året. Att skriva musik har varit en
viktig del i hans liv för att bearbeta känslor enda
sen han var barn. Improvisation är en självklar
del och att ha en tydlig mening och framföra den
utan ord är konceptet som Simon skriver utifrån.
Långa lyriska melodier, sväng och tydlig konsonant
harmonik präglar musiken som är inspirerad av
såväl klassisk musik som pop och jazz. Inspiration
från t. ex. Sufjan Stevens, GURLS, Klabbes Bank,
Elin Larsson Group och Oskar Schönning.
Simon Skogh – trombon, Douglas Hedström – bas
Sara Karkkonen - piano, Magnus Jonasson –
trummor

19:50 Emma Jansson Group

Influerat av allt ifrån Björk till Coltrane har Emma
Jansson skapat ett sound som berör alla generationer. Hennes klara sylvassa stämma skär igenom
komplexa klanger och av dem skapat låtar som
blir självklara tillsammans med kompets melodiska
och lekfulla spel. Gruppen har ett fylligt mångfacetterat sound som med sin intensitet fångar
hela rummet. Texterna är raka, ohämmade och
levereras med hjärtskärande ärlighet, medan dess
minimalism ger varje ord poetisk tyngd.
Emma Jansson - sång
Tom Gabrielsson - saxofon
Jonatan Erlingsson - piano,
August Eriksson - bas
Kristian Remnelius - trummor

20:30 Joel Nyman Paradise
Returns				
Joel Nyman Paradise är 80-talets framtidsdröm.
En skyline av populärkultur, funky grooves och
synth-jazz vilar bortom horisonten. Paradiset är
närmre än någonsin - ska du med? De har varit
på USA-turné och en andra skiva är inspelad.
Laddade med nytt material suktar de efter vårens
klimax - New Sound Made 2019!
Oscar Olsén - gitarr
Ludwig Sievert - keyboards
Aleksi Ylimäki - trummor
Joel Nyman - trumpet
Gabriel Dahl - elbas
Mikael Emilsson - tenorsax

20:40 Hautbois

En trio som spelat i flertal sammanhang men
aldrig på denna sättning. Med hälften nyskriven
musik och hälften jam, bjuder denna trio på en
blandning av Funk, Blues och Fusion helt utan regler eller ramar för vad som kan hända. Musiken
är komponerad av Noa Svensson och slutförd i
ett flertal jam tillsammans med Lucas och Niklas.
Drivet bakom detta projekt har varit att få spela
musiken live och få en publik att uppleva hur jam
blir till låtar. HAUTBOIS kan beskrivas som en
oregisserad musikalisk härdsmälta.
Noa Svensson - trummor
Lucas Johansson - keys
Niklas Krantz - gitarr

20:50 Tim Vinberg Quartet

21:20 Evelina Eklind

Tim Vinberg - trummor
Sebastian Jonsson - saxofoner
Anders Langørgen - bas
Jonatan Erlingsson - piano

Evelina Eklind - bas/sång
Viktor Spasov - gitarr
Agnes Darelid - trombon
Sammy Hsia - trummor
Karin Svensson - kör

Tim Vinberg är en trumslagare med pondus
och ett stort sound- nu är han för första gången
bandledare och har satt ihop en ny grupp för att
spela sin originalmusik blandat med favoritlåtar
ur jazzrepertoaren. Tradition, swing och samspel
är i fokus, och bandet utlovar stor spelglädje och
energi!

Den sjungande basisten Evelina Eklind med band
framför för första gången hennes originalkompositioner efter ett första år på KMH. Pop möter
jazz i konstiga taktarter och ivriga texter, och med
svängiga groove och svävande melodier förmedlas verser om fångenskap och frihet, förälskelse
och förändring --- ingen lämnas oberörd.

21:30 Vilma Ogenblad

Vilma Ogenblad spelar originalkompositioner som tagit
form under våren. Låtar som ger utrymme för melodier
att röra sig fritt ger även plats för improvisation och
groove. Vackra körstämmor, starka beats och smakfull
elektronik lyfter musiken till ett nytt och modernt sound.
Uppvuxen utanför Hultsfred i Småland fann hon tidigt
intresse för musiken, under åren har hon medverkat
i flera konstellationer som löper från modern jazz
till vokal fri improvisation. Det är med finess och
skicklighet som Vilma tacklar sin musik. Med nyfikenhet
till elektronik, improvisation och beat hämtar musiken
influenser från såväl jazz som soul och pop.
Vilma Ogenblad - sång, Mikael Wilhelmsson
- piano, Joel Henryson - bas, Magnus Jonasson trummor

21:40 Pontus Fällman Quartet
Pontus Fällman Quartet är en nystartad konstellation som även är det första projektet i eget namn.
Pontus har gått utanför sina trygghetszon och för
första gången tagit sig an att skriva egna kompositioner och arrangera dem för kvartettformatet.
En början till att hitta sitt egna uttryck.
Musiken har en botten i den traditionella jazzen
men med en strävan efter ett modernare sound.
Den har tydliga ramar men ger stor plats för de
inviduella musikerna och vad de har att tillföra.
Pontus Fällman – gitarr
Kalle Johansson – piano
Tomas Sjödell – kontrabas
Tim Vinberg – trummor

22:10 Jenny Hedman

Jenny Hedman inspireras av det enkla och vackra,
det okonstlade och ärliga. I denna grupp där
det avskalade soundet av bas och röst ramas in
av mjuka klanger från saxofon och trombon står
finstämda harmonier och böljande melodier i
fokus. Med sina egna kompositioner som dagbokslikt berättar vardagshistorier i sparsmakade
arrangemang vill Jenny förmedla musik som är
lättillgänglig och kärnfull.
Jenny Hedman – sång
Gabriel Dahl – kontrabas
Sebastian Johnsson – altsaxofon
Lars Ullberg – trombon

ONSDAG
18:00 A-TRIUM

A-TRIUM ger er en nydanande jazz- och soulhybrid som aldrig tidigare hörts. Kända från grupper
som Blue Line, Blue Band och ABDT har medlemmarna tagit musiksverige med storm och är
nu reda för nästa steg. NSM. Med kontemplativa
melodier, medklappsvänliga rytmer och medryckande solon, kryddat med det omisskänneliga
soundet av sväng, bjuder de er att följa med på en
resa. Glöm inte handduken.
Axel Berntzon – trumpet och sång
Mikael Wilhelmsson – piano
Malte Bergman Byström – bas
Magnus Jonasson – trummor

18:10 Remneliution

Kristian Remnelius är less. Less på alla osynliga
regler som finns i jazzvärlden. Less på att sitta
med på jam, bara för att spela samma låtar,
former, komp, om och om igen. Därför gör han nu
revolt. Remneliution är en nystartad trio där allt
är tillåtet och den gemensamma improvisationen
och samspelet musikerna sinsemellan står i fokus.
Inspirationen hämtas från musiker som Paul Motian, Joe Lovano och Paul Bley. Med utgångspunkt
i standards och egenkomponerade melodier
letar sig bandet nyfiket fram till nya outforskade
ljudlandskap, och omfamnar dem varmt. Allt kan
hända när Remneliution går upp på scen.

18:20 Bylund and the
Bäckström boys
A tribute to swing! Musik av Edward Kennedy och
Duke Ellington.
Uno Dvärby - bas och banjo
Björn Bäckström – träblås
Jonny Ek - piano
Jakob Bylund – trummor

Bylund and the Bäckström Boys - A tribute to swing!
Musik av Edward Kennedy ”Duke” Ellington.
Uno Dvärby - bas och banjo
Björn Bäckström – träblås

Linnea Jonsson – trumpet, Karin Ingves – piano
Kristian Remnelius – trummor

Jonny Ek - piano
Jakob Bylund – trummor

18:50 Johan Tengholm Sextett
Nyskriven jazz av gruppens basist
Basisten Johan Tengholm har skrivit ny musik för
den här sextetten, där varken improvisationerna
eller kompositionerna hamnar i skymundan. Den
allvarsamma men samtidigt hoppfulla musiken
framförs av:
Erik Tengholm – trumpet och flygelhorn
Hannes Junestav – trombon
Anna Gréta Sigurðardottir – piano
Gabriel Holmertz – gitarr
Johan Tengholm – kontrabas
Jonas Bäckman – trummor

19:00 NAMEK

Minimalistisk funk möter videospel och city-pop.
Med ljudet av inåtvänd melankoli på en efterfest
som pågått för länge och minnet av det som
säger ’äsch, det var ganska gött ändå’.
Paul Näsström - trummor
Gustav Renberg - elgitarr
Ludwig Sievert - keyboard
Gabriel Dahl - elbas

19:10 Marcus Wärnheims Fria
Orkester			

Marcus Wärnheim dyker med huvudet först ner i
frijazzträsket med sin fria orkester. Genom att leta
i sin omgivning och sitt inre undersöker han sambandet mellan komponerat/improvisation. Målet
är att nå en organisk och spontan miljö där varje
medlem i bandet kan sätta sin prägel på musiken
utan att individen någonsin sätts framför det kollektiva uttrycket. Ful och vacker musik varvas med
viskningar och skrik.
Marcus Wärnheim - träblås, komposition,
Johannes Gammelgaard - träblås, Simon Skogh
- trombon, Jesper Söderqvist - vibrafon, Anders
Langørgen - kontrabas, Sammy Hsia - trummor

19:40 Viktor Spasov Group

Tre gitarrer möter sångröster, trummor och bas i ett
försök att göra annorlunda, färgglad och innerlig
musik. Låtarnas ursprung kommer från ett primitivt
förhållningssätt till komposition, där det som låter
och känns bra i kroppen står överordnat hjärnans
vilja att förbättra och förfina. Förhoppningen är att
alla år av musikalisk hängivelse lyser igenom, och
kanske till och med amplifieras av de relativt simpla
kompositionerna. Tillsammans dansar uråldriga
mänskliga impulser med moderna futuristiska
förhållningssätt och bildar Viktor Spasov Group.
Viktor Spasov - gitarr, låtskriveri, Oskar Nilsson
- gitarr, Agnes Persson - gitarr, Emma Jansson
- sång, Uno Dvärby - kontrabas, Jakob Bylund trummor

19:50 Garlik

Trion Garlik är ihopsatt av pianisten Adam Englund. Målet med trion är att lämna de konventionella taktarterna och harmonierna och utforska
jazzen ur ett modernt perspektiv. Tillsammans
skapar de en rik och nyanserad ljudbild med sina
skilda bakgrunder. Fokus ligger i detaljer utan att
offra jazzens karaktäristiska spontanitet som ger
sitt uttryck i sina väl genomtänkta kompositioner.
Musiken är en mix av industriell musik, jazz med
influenser av rockig fusion, kontrapunktisk harmoni och svängig folkmusik. Egna kompositioner och
arr av välkända jazzstandards.
Adam Englund – piano, Emmanouil Georgoudis –
bas, Johannes Klein - trummor

20:00 Meri Wallenius
Oktogon			

Några tankar av en besökare. Även om det bara
tar en natt med färja att komma till Stockholm från
Helsingfors och det inte är oerhört annorlunda
där, har livet som utbytesstudent på KMH väckt
många nya känslor, tankar och observationer i
finska sångerskan och gitarristen Meri Wallenius.
De nya upplevelserna, platserna och människorna
i Stockholm har inspirerat Meri att skriva ny musik.
Musiken rör sig mellan pop, jazz, soul och folk.
Meri Wallenius - sång, gitarr, Evelina Arvidsson-Eklind - bas, sång, Aleksi Ylimäki - trummor,
Heikki Turppo - gitarr, sång, Julia Pichler - violin
Johanna Moraeus - violin Ellen Alveteg - viola
Maria Wilkus - cello, sång

20:30 Selma Pinton Group

Selma Pinton Group spelar musik av sångerskan Selma
Pinton. Musiken rör sig mellan jazz och pop och är
stundtals finstämd och melodisk, stundtals pampig och
stökig. Stora ljudlandskap och klanger, ordlöst och text
blandas. Projektet började i en vilja att utforska de olika
instrumentens roll i ett större sammanhang och i en kanske inte helt traditionell sättning. En röst, två blåsinstrument och en kompgrupp utforskar tillsammans vad som
händer när de möts i kompositioner och improvisationer.
Med förhoppning om att beröra lyssnaren, väcka
känslor och tankar skrevs musik för denna konstellation.
Selma Pinton - sång, Linnea Jonsson - trumpet,
Daniel Gahrton - basklarinett, saxofoner, Kalle
Johansson - piano, Ingrid Schyborger - kontrabas,
Sammy Hsia - trummor
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20:40 Martin Åklint trio
feat Björn Bäckström

Trion är starkt influerad av några av de största
pianotriorna genom tiderna. Oscar Peterson, Erroll
Garner och Teddy Wilson för att nämna några. Nu
tar trion hjälp av saxofonisten Björn Bäckström för
att tillsammans framföra låtar komponerade av
Jerome Kern. Martin Åklint Trio tar traditionen på
allvar, utan att låsa sig vid den. Fokus ligger på att
framföra musiken från pianotriotraditionen på ett
autentiskt, intressant, svängigt och lyssnarvänligt
sätt. Saxofonisten och underbarnet Björn Bäckström står stabilt i swingtraditionen.
Björn Bäckström - saxofon, Martin Åklint - piano,
Johan Tengholm - kontrabas, Jakob Bylund trummor

21:20 Hyllning till Red
Garland trio

1957 Släppte pianisten Red Garland i eget namn
sitt debutalbum ”A Garland of Red” genom
skivbolaget Prestige Records, ett album vars hänsynslösa sväng och sound omedelbart fångade
basisten August Erikssons oavbrutna intresse. Nu
sextiotvå år efter att albumet släpptes vill August
hylla skivan genom att framföra några favoriter
med hjälp från hans vapendragare. Ni kan förvänta er samspel, blues, stråksolon och sist men inte
minst; sväng.
Jonatan Erlingsson - piano
August Eriksson - kontrabas
Tim Vinberg - trumset

21:30 Scampi x Marisco

Duon Scampi x Marisco kommer ta dig på en
resa genom färgstarka ambienta syntlandskap
och dansanta hypnotiserande betongbeats, allt
improviserat i stunden. Sammy Hsia och Mikael
Wilhelmssons spelar improviserad elektronisk
musik med ett helt nytt koncept. De slopar den
statiska trummaskinen och tar själva full kontroll
över musiken för att skapa en ännu mer relaterbar
och organisk upplevelse. Inspirerade av akter
som Floating Points, Aphex Twin och Burial blir
duons sound berörande vackert samtidigt sylvasst
in-your-face.
Sammy Hsia - trumsynt
Mikael Wilhelmsson - syntar

21:40 The Hives Project

Genom energi, pulserande rytmer och harmoniska utsvävningar intar Ingrid Schyborgers The
Hives Project scenen på årets New Sound Made
Festival. The Hives bildades i Fagersta år 1993 och
har sedan dess gjort sig ett betydande namn inom
rocken. Ingrid började som 13 åring att sjunga
och spela rock, och blev därför kär i The Hives
energi och häftiga, rockiga, sväng. Nu gör hon en
återkoppling till deras musik efter många år av att
ha studerat annan musik som pop, funk och jazz.
Ingrid har själv skrivit musiken.
Linnea Johnsson - trumpet, Josef S
 chyborger
- gitarr, Magnus Jonasson - trummor, Ingrid
Schyborger - basar
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