PEACE
OF MIND
Trumslagaren och kompositören Martina
Almgren släpper sitt andra färgstarka album i
eget namn.
Efter att ha spelat i en mängd olika grupper och
projekt genom åren, både egna och andras,
utkom Martina Almgren förra året med albumet
This Song of Mine. I höst släpper hon album
nummer två – PEACE OF MIND - med sitt
nybildade pangband bestående av saxofonisten
Elin Forkelid, gitarristen Mattias Torell och
elbasisten Owe Almgren.
I PEACE OF MIND möts tunga, jordnära groover
och eteriska melodier på ett organiskt och
självklart sätt. Ofta med en sprittande livfull
underton. Lyssnaren tas med på en färd genom
barrskogsdoftande urskog och flygturer bland
luftiga moln.
Albumet har tillkommit ur ett behov att återvända
till rötterna. Att göra en slags återblick till musik
som inspirerat och format Martina som
trumslagare och kompositör.
Fly Eagle bygger på en kraftfull jojk, Tenderfoot
Chant en hyllning till nordamerikansk
indianmusik. Strax före Solnedgången är en
sfärisk tonsättning av Werner Aspenströms dikt.

Martinas musik inbjuder till öppen
kommunikation och improvisation mellan de fyra
musikerna. Ett pågående samtal, som i Kindred
Spirits, där rytm och melodi – trummor/gitarr
och bas/saxofon berättar, lyssnar och
kontrasterar varandra.

Till skillnad från albumet This Song of Mine, där
Martina tonsatte dikter av den indisk-bengaliske
poeten Tagore i en kammarmusikaliskt stramare
form, tar PEACE OF MIND avstamp i det
kollektiva samspelet, där de öppna
kompositionerna får bilda en balansgång mellan
den noterade musikens mönster och
improvisationens sprängkraftiga ingenmansland.
Martina Almgren är för många känd som en
färgstark trumslagare och ledare för Martina
Almgren Quartet och tentetten Oh Yeah
Orchestra. Hon är också en av de kreativa
ledarna i MOZ Trio tillsammans med brittiska
pianisten Zoe Rahman och Owe Almgren samt
medlem i Karolina Almgren Projekt och Teresa
Indebetou Band.

Martina Almgren – trummor, komposition, piano
och sång
Elin Forkelid - saxofon
(Elin Larsson Group, SOL SOL)
Mattias Torell - elgitarr
(Lisa Nilsson, Blacknuss Allstars)
Owe Almgren – elbas
(Owe Almgren Jazztrio, Jim Beard)

Ladda ner pressbilder och lyssna på albumet:
www.martinaalmgren.com
Kontakt: martinaalmgren@gmail.com
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