PRESSRELEASE
Albumet Parenthesis med NABplus
ges ut på CD och blir tillgänglig på samtliga streamingtjänster den 5
augusti 2021
Parenthesis är ett konstnärligt samarbete mellan poeten och spoken wordartisten Hakim Mirza, NAB trio och slagverkaren Ebba Westerberg.
Albumet är inspelat, mixat och mastrat i Studio Fabriken i april 2021 av
Michael Thorén. Albumet är producerat av NAB trio.
Hakim Mirza kom till Sverige från Irakiska Kurdistan
efter att ha suttit i fängelse vid två tillfällen på grund av hans politiska
åsikter. Han var en uppskattad poet i Irak och samarbetade med TV och
radiostationer. BiggiVinkeloe har genom åren ofta spelat tillsammans
med poeter och författare, även på språk hon inte talar. Hon letar efter
musiken i orden och dynamiken i poesin. Förra året streamade Hakim
Mirza tillsammans med Biggi Vinkeloe och Nema Vinkeloe Uuskyla för
första gången live från vardagsrummet, med många positiva kommentarer
från flera länder till följd. Sedan dess har NAB trio framträtt flera gånger
med Hakim Mirza.
Hans texter är skrivna på det kurdiska språket Sorani. Albumet
Parenthesis innehåller sju stycken, varav fem bygger på Hakims texter.
Två av texterna är översatta till engelska och de framförs av Nema
Vinkeloe Uuskyla.
NAB trio består av Nema Vinkeloe Uuskyla (röst och viola), Annika
Törnqvist (elbas), Biggi Vinkeloe (saxofon och flöjt). Tre kvinnor från tre
olika generationer med olika musikalisk bakgrund som blandar traditioner
och genrer med influenser från folkmusik, klassisk musik, jazz, rock och
experimentell musik.
Slagverkaren Ebba Westerberg bjöds in att bidra med olika spännande
percussionsinstrument. En del på Parenthesis är komponerad av gruppen
på plats i studion, medan andra delar bygger på färdiga kompositioner.
Improvisation är en ständig och central del i musiken som skapar
dynamik och spänning.
Förhandslyssna här: https://www.sodamusic.se/nabtrio-43896467
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Annika Törnqvist, electric bass
Nema Vinkeloe Uuskyla, viola, voice
Biggi Vinkeloe, saxophone alto, flute, flute alto, tanpura
Ebba Westerberg, percussion
Hakim Mirza, words and voice

1. Truth or Memory / I can't button my shirt

4:38

قۆپچەی كراسەكەم بۆداناخرێت
2. Ann Dear / write anything about you

7:29

هەموو شتێكم لەسەر خۆت
بۆبنوسە
3. Pandemic Train

3:36

4. Longitude 12

2:31

5. Latitude 12 / a parenthesis between myself and God

12:06

خودایە قەوسێكم بەرێ
6. Sweet Sweden / I have learned how to speak to the dead

6:08

 بۆمردویەك.قسەی من
7. Morning Thoughts / I changed my address

5:50

ئەدرێسەكەم گۆڕی
2 and 6 composed by Biggi Vinkeloe
3 composed by Annika Törnqvist
1, 4, 5, 7 composed by NAB plus

recorded, mixed and mastered by Michael Thorén at StudioFabriken,
Gothenburg

