SVERIGES STÖRSTA JAZZTRIO (7 pers)

Fenomenet MUSICMUSICMUSICs
nya skiva OVERSIZED ute den 20 mars.
En förstorad trio, uppklädd till tänderna och
satt i guldram. Bröderna Fabian och Josef
Kallerdahl och trummisen Michael Edlund
har spelat ihop sedan början av seklet. De har
genomårenkallats”densvenskajazzensmesta
garageband”, ”ett litet paket av rytmisk rapphet”, ”en trio med en uppfriskande avsaknad av
respekt för sin genre” samt kort och gott ”supertrio”. Nu kommer deras nionde skiva i eget
namn och visst är det fortfarande en trio vi hör,
men den här gången i förstärkt lyxversion med
arrangemangförvioladagamba,violin,basklarinett och flöjt.
Oversized. På nya plattan återfinns en svit på
fyra längre stycken, nyskriven musik av Fabian
Kallerdahl, som tillkommit under en tvåårsperiod och testats live i omgångar med trion,
både på konserter här hemma i Sverige och på
turnéer världen över. När det var dags att spela
in musiken passade MMM på att ge ett par
gamla hits från repertoaren nya kläder i denna
lyxiga sättning. Resultatet är en LP där MMMs
klassikt täta och sömlösa groove är intakt och
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där stråket och blåset har fått bli en integrerad
del av trion, snarare än ett pålägg.
På skivan spelas basklarinetten och flöjten av
Nils Berg och viola da gamban och violinen av
Samuel Runsteen.
Oversized släpps som LP och CD samt digitalt
i hela världen den 20e mars. Den 15e april blir
det uruppförande och releasegala på FOLK i
Göteborg.
MUSICMUSICMUSIC har:
- spelat på festivaler i Europa, USA, Kanada,
Latinamerika och Kina.
- spelat på fina klubbar och konserthus i New
York, Paris, Shanghai, Tokyo, Bangkok, Reykyavik och Johannesburg.
- spelat på något skissigare klubbar i Tyskland,
Georgien, Azerbaidjan, Sydafrika,Taiwan och i
många fler länder.
- släppt 9 skivor i eget namn, snart.
- startat ett skivbolag för independent jazz som
släppt 80 skivor sedan 2004.
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