P R E S E N T E R A R S T O LT

MARIA LINDSTRÖM · LITE FÖR BRA
Poeten, musikern, kabaré- och visartisten Maria Lindström
sticker ut hakan och ställer de stora frågorna!
Lite för bra – är inte den titeln väl kaxig? Men nu handlar det egentligen inte bara om Maria Lindströms artisteri utan om att kärleken
och det gamla äktenskapet är lite för bra, ett återkommande tema
i Marias rika låtproduktion. Andra stora frågor som här finns med
är Universum, Döden, Gud och Politiken och sammantaget får man
visst tycka att allt är lite för bra.
Vi är mycket glada och stolta över att Maria Lindström velat ge ut sin
nionde skiva hos oss på Kakafon records! Hon gjorde första soloalbumet ”Voyeuren” 1989 på Malmöbolaget Amalthea, dessförinnan hade
hon gjort sig ett namn som kabaréartist i Malmö, ett 20-tal shower med
många gästspel på Mosebacke i Stockholm. På Garderobsteatern hade
Maria sin hemvist mellan 1977-88. En samling dikter, ”Med anledning av
fönstertvätt” kom 2001. Se även hemsida: www.unclemary.nu
Maria gör, sin vana trogen, långa resor i tid och rum när hon skriver musik. Här finns blues, swing, reggae, spanska tongångar, m.m. Men med
”Lite för bra” gör hon slut på sitt experimenterande med att spela in allt
på egen hand. De tre senaste albumen gjordes på det viset. Nu har hon
bjudit in sina favoritmusiker till att skapa denna fina mix och har förstås döpt gänget till ”Bästa laget”.
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1. Dansa därför (4:55)
2. Lite för bra (4:35)
10. Alla är chef (3:48)

			
I Bästa laget:
Maria Lindström: sång, gitarrer
Jerker Eklund: gitarrer · Mats Persson: trummor, slagverk, mandolin
Andreas Norén: piano, orgel · Håkan Andersson: kontrabas, accordeon
Gästmusiker i Bästa laget:
KG Malm sång 3 · Kerstin Ljungström & Hugo Kylberg kör 1, 2, 10
Annika Stigmark kör 1, 10 · Lolita Ray kör 10 · Carl-Axel Dominique flöjt 7
Dan Gisen Malmquist klarinetter 9 · Anders Linder tenorsax 5
Erik Petersén, glasorgel 6 · Mats Qwarfordt munspel 8.

Pressklipp om några tidigare CD
(UR VÄGEN 2002, NÄRA TILL ALLT 2007, VISITKORT 2011)
”Många pärlor – en självklar närvaro byggd på många scenframträdanden och med överraskande skiftningar i rösten.” Sk. D.
”Så kär att lyssna till, så lätt att älska.” SDS (Sydsvenskan)
”Medmänsklig galghumor. Hon borde för länge sedan fått Cornelispriset. Humor, vemod och ömsinthet samsas med sorg och glädje.” SvD
”Underfundiga vändningar som skenbarligen är konstlösa men rymmer
fin ironi…” SDS
”Musiken som bygger på influenser från jazz, kabaret och den breda vistraditionen är så välkomponerad att allt låter enkelt. Maria Lindström
tillhör de bästa visartister vi har.” Lira
”ÅRETS BÄSTA SKIVA – alltid med blick för de små detaljerna i kluriga
texter” SDS
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