MOZ Trio

SPARKLING WATER, PLEASE

ZOE RAHMAN (UK) piano MARTINA ALMGREN (Sv) trummor OWE ALMGREN (Sv) elbas

MOZ Trio är Göteborg och London, en bit av
Bengalen och nordiskt skimmer. Tre personliga
musiker som banar sina egna spår inom jazzen. Här
möts de i debutskivan “Sparkling Water, Please”
från nya västsvenska Oh Yeah Records.
NY INTERNATIONELL TRIO
Svenska trumslagaren Martina Almgren och basisten
Owe Almgren bildar en färgstark trio tillsammans med
brittiska pianisten Zoe Rahman. MOZ Trio är i allra
högsta grad en mötesplats för tre röster - elbas,
trummor och piano. Musiken, skriven av alla tre direkt
för trion, speglar musikernas olika temperament.
Kanske går det att skönja spår från både nordisk och
bengalisk folkton. Någon skrev: ”Av så skiftande
kulturtrådar som Tagore och Taube väver trion en musikalisk
väv där den afroamerikanska rytmtraditionen är varp och
samtida improvsation självklara inslag.”
HUR DET HELA BÖRJADE
Sommaren 2010 ingick både Martina Almgren och
Zoe Rahman i internationella storbandet Band of
Eden på Edinburgh Jazz Festival. När Owe och
Martina samma höst funderade på att bilda en ny trio
var Zoe ett självklart val. Planerna tog form, musik
komponerades och skickades över Nordsjön. Våren
2011 gjorde trion sina första spelningar i Sverige.
INSPELNING I LONDON
Nästa stora steg togs i november 2012 då Owe och
Martina tog med sig ljudtekniker Åke Linton och reste
till London. Närmare bestämt till Richmond och anrika
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State of the Ark Studios* där de mötte upp med Zoe
och tillbringade tre intensiva dagar av inspelning och
mixning på studions vintage EMI bord. (*ägs av Terry
Britten, hitmakare åt bla Tina Turner och Michael Jackson).
ZOE RAHMAN är en stjärna på den brittiska moderna
jazzscenen. Hon uppmärksammas för sitt personliga
och expressiva pianospel med bla Courtney Pine, i
egen trio och med sin bror Idris Rahman. 2012 vann
hon MOBO Award för bästa Jazz Act. “A remarkable
pianist by any standard” The Observer
MARTINA och OWE ALMGREN hörs i Martina Almgren
Quartet och Oh Yeah Orchestra.
Martina skrev “Freedom of Movement” för Swedish
Jazz Celebration 2009. “ Martina Almgren can really make
the music breathe” The Herald
Owe gav ut soloalbumet "basically low key" 2006.
“Lysande musik från en ensam elbas” OJ
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