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

Operation vision · Swing Tarturo
Med rebellisk swing, rytande blues, lekfull improvisation och hoppfulla texter om en solidarisk
och jämställd värld delar Swing Tarturo på sitt debutalbum generöst med sig av både allvar och
glädje. Deras unika nyskrivna nutidsswing är skarp, fräsch, experimentell och överraskande.
Bandet har blåst liv i och förnyat den traditionsbundna, nästintill utdöende 20-talsjazzen. Swing Tarturos musik låter som en
gammal vevgrammofon, eller en galen urspårad cabaret från
30-talet kryddat med en näve punk och är svår att stå still till.
De har rört sig mer och mer mot en repertoar med tonvikt på
gruppens sångerska Julia Stokes musik i samma tradition och
har på albumet Operation Vision gått ifrån de gamla klassikerna
med undantag för en låt. Den ännu högst aktuella antirasistiska
Strange Fruit från 1936. Mötet mellan ärligt djärva texter om
jämställdhet, empati och vardagsångest och den uppfinningsrika, stundtals humoristiska musiken skapar en spännande och
särpräglad samling låtar.
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Sedan starten 2009 har Swing Tarturo varit ett flitigt engagerat
liveband runt om i Skandinavien som uppmärksammats för sin
starka scennärvaro och sina energifyllda liveframträdanden. De
har spelat på allt ifrån rockfestivaler till operahus inför en entusiastisk och stadigt växande publik. Deras konserter kännetecknas av vibrerande intensitet, lyrisk glädje, impulsiva upptåg och
en känsla av stark gemenskap.
Medverkande
Julia Stokes – Sång, kazoo, slagverk
Kristoffer Alehed – Trombon, stepp, körsång
Anton Stokes – Akustisk gitarr, körsång
Johan Bengtsson – Kontrabas, körsång
Gästmusiker
Sven Erik Lundeqvist – Piano (spår 3 och 5)
Henrik Alsér – Trumma (spår 10)
Datum – releaseturné
18/5 – Folk, Göteborg
21/5 – Grand, Malmö
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