Owe Almgren & Sisters of Invention
Does The Beatles Nordic Noir
”Att spela in the Beatles musik kan kännas något
överflödigt när originalen är så fantastiskt bra.
När och om jag skulle göra detta, ville jag att
tolkningarna skulle hamna långt ifrån originalet,
jag ville fånga en stämning av mer melankolisk
karaktär, som jag tycker mig finna i musiken Nordic Noir”.
Owe Almgrens sätt att skapa arrangemang
utifrån flera basar blev grunden för detta projekt,
där sedan Karolinas sångstämmor och saxofoner,
tillsammans med Malins känsla för rytmisk
komposition och groove bildar en helhet.
De tio Lennon/McCartney tolkningarna pendlar
mellan ömsinta, innerliga stämningar till mer
kraftfulla uttryck. Sista spåret ger en försmak av
Owes nya duoprojekt ”Vancouver” med Åke
Linton.

Owe Almgren
elbas, akustisk basgitarr, sång och arrangemang
Karolina Almgren
sopran- och tenorsaxofon, sång och sångarrangemang
Malin Almgren
trummor, percussion och klockspel
Inspelad av Åke Linton i Svenska Grammofonstudion

Owe Almgren är en mångsidig musiker och komponist som sedan flera år tillbaka ägnar sig åt att utveckla och förnya
elbasen inom improvisationsmusiken. Hans utforskande kan höras i soloprojekten “basically low key” (2007), "I Owe
You Listeners My Music" (2015) samt i aktuella ”Vancouver” (2021).
Owe är sedan 1990-talet verksam i såväl Sverige som internationellt, bla i grupperna Biorn Quartet, Martina & Owe
Almgren Quartet, MOZ Trio med Zoe Rahman, Owe Almgren Jazztrio, Lars-Erik Norrström trio, barT feat Jim Beard
och Bohuslän Big Band plays Zappa.
Sisters of Invention, systrarna Malin och Karolina Almgren, har samarbetat med en rad kända musiker och artister och
har blivit hyllade i både Sverige och övriga Europa för sitt unika sound. 2016 vann de Euroradio Jazz Competition i
Amsterdam och hösten 2017 mottog de Sveriges Radios pris Jazzkatten i kategorin ”årets grupp”. På ”En rymd av färg”
(2017) arrangerar och framför de sin egen musik tillsammans med Bohuslän Big Band. Efter sina tre kritikerrosade
album ”om & om igen” (2013), ”Navigation” (2015) och ”SOL” (2018) gav de ut EP:n ”Nostalgia” (2020).
www.sistersofinvention.se
Mer info och pressbilder: www.owealmgren.com www.ohyeahrecords.com
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