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I OWE YOU LISTENERS MY MUSIC
Unik musik av en unik röst i musikvärlden
VARDE LJUD!
Först var det öde och tyst. Sedan kom ljudet.
Kan man trycka ner tonen C på ett piano så att
människor faller i gråt?
frågade Jan Johansson.
Är det musik eller ljud?
Självklart är det ljud som skapar musik och
avsaknaden av ljud,
tystnadens förhållande och avstånd till ljudet
före och efter.
Ljudkvalitet och ljudkaraktär, ljudets densitet.
Redan i våra mammors magar kan vi uppfatta
ljudskillnader i rösterna omkring oss.
Att tänka på ljudklangen lika mycket som på
harmonisk klang.
Att rytmik är avstånd i tid mellan musikaliska
uttryck,
men också ljudens inbördes artikulation.
”Det har genom åren blivit mer och mer uppenbart att min fascination för musik i väldigt hög grad
är en stor ljudpassion. Mitt förhållande till elbasen har också kommit att handla om dess ljud och
hur man gör för att bevara det vid inspelningar. Här har samarbetet med Åke Linton varit helt
avgörande i vår gemensamma strävan efter att skapa ett så musikaliskt uttrycksfullt ljud som
möjligt. I det här projektet har jag skrivit musiken för olika instrumentkombinationer med
utgångspunkt i deras ljudkvaliteer. Och i samarbetet med Åke se på inspelningsprocessen som
ett kreativt instrument där vi formar musiken efter den ljudkaraktär kompositionen syftar till.”
Owe Almgren
2007 gav elbasisten och kompositören Owe Almgren ut sitt soloalbum “basically low key”.
“Lysande musik från en ensam elbas” skrev OJ. Nya albumet “I Owe You Listeners My Music”,
som Owe beskriver som en forskningsresa i elbasland, involverar ett flertal musiker.
Owe Almgren kan också höras i Martina & Owe Almgren Quartet, Oh Yeah Orchestra, Tesla, Lars-Erik
Norrström Trio, MOZ Trio, Bohus Big Band, BarT feat. Jim Beard mfl grupper.
Medverkande musiker: Owe Almgren - elbas, kompositioner & arrangemang Anders Kjellberg - tr, Per
Lindvall - tr, Marcos Ubeda - pi, Malin Almgren - cajun, Rubens Millet Herrera - perc, Petra Lundin vcl, Tuula Fleivik -vla, Samuel Runsteen - vi, Charles DeRamus - kbas, Jennifer Downing Olsson- kbas,
Martin Ödlund - mallets Henrik Nordqvist - kl, Erik Nyman - rhodes, Karolina Almgren - sax &
fl, Martina Almgren - ride, Björn Almgren - sax Inspelning - Åke Linton
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