OWE ALMGREN ÅKE LINTON

VANCOUVER
Vancouver är en fortsättning på elbasisten Owe
Almgrens tidigare soloprojekt ”basically low key”
och ”I Owe You Listeners My Music”, där den
legendariske ljudteknikern Åke Linton har fångat upp
de ljud som Owe har spelat.
I denna nya duo är det istället Åke som kliver fram
och ger förutsättningar genom att skapa olika
ljudlandskap som Owe utforskar i sju
improvisationer. Inspelningar av ljudmiljöer från
olika platser i Göteborg har sedan adderats.
Tillsammans vill de skapa en musik- och ljudvärld
och låta levande miljöer påverka och bli en del av
uttrycket.

Owe Almgren - elbas
Åke Linton – ljuddesign

Åke Linton räknades under flera år som den fjärde medlemmen i E.S.T. och är idag verksam med bla grupperna
Tonbruket och Rymden. Han är musikteknikern bakom otaliga svenska jazzproduktioner, bla i anrika Studio Bohus och
arbetar också med svensk television. Idag finns Åke Linton på Svenska Grammofonstudion i Göteborg där han sedan
2010 har sin studio. Åke har ett stort intresse av surroundljud och känner stor ödmjukhet över att ha fått vara i musikens
tjänst i drygt 40 år.
Owe Almgren ägnar sig sedan flera år tillbaka 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). En dynamisk, groovig elbasist och virtuos improvisatör, sedan 1990-talet verksam i
Sverige och 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.
Inspelad hösten 2020 i Svenska Grammofonstudion i Göteborg.
Mer info och pressbilder: www.owealmgren.com www.ohyeahrecords.com
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