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VIBRATION – ny CD med Suranjana Ghosh

Indiskt Meditativt Rytmiskt
Den kvinnliga tablamästaren Suranjana Ghosh från Calcutta
presenterar en genuin indisk tradition på sin nya CD
”VIBRATION”. Det är klassisk form, indiska klanger,
traditionella hymner på sanskrit, men även några sällsynta
möten mellan öst och väst.
- Music is unlimited and when we open our heart for any style we
can feel the same vibrations with blues, jazz or when guitar and
bouzouki improvise together with the old traditional and classical drum Pakhwaj, in Shiva
Shakti.
Det säger Suranjana Ghosh, som de senaste åren samarbetat med många svenska musiker och i olika
genrer. Tillsammans med nio musiker från Indien och Sverige visar hon här upp en spännande
instrumental och genreöverskridande bredd med bland annat indiska tabla, sång, sitar, pakhwaj, violin,
gitarr, bouzouki, manjira, harmonium, västerländska trummor, flöjt och keyboard. Förutom indisk
tradition skapas här något nytt i ett par möten mellan öst och väst, samtidigt som integritet och
tradition bevaras. Titlar som ”Guru Bandana”, ”Saraswati Bandana”, ”Tarana” och ”Cosmic Rain”
responderar mot musikens andliga prägeln.
Tablavirtuosen Suranjana Ghosh är en av Indiens tre kvinnliga professionella tablaspelare. Hon
framträdde i somras på Stockholms jazzfestival med Jonas Kullhammar Quartett och genomförde i
september en turné med Weberkvartetten. Hon spelar 3 november med flamencogitarristen Erik Steen
och inleder en turné med Mynta 6 november med Mynta - på Bistro Hijazz i Uppsala.

Suranjana har de senaste åren framträtt i en rad olika
sammanhang i Sverige, till exempel på Kista Worldmusic
Festival, Uppsala Universitet (A tribute to Duke
Ellington), konserthusen i Gävle, Vara, Västerås,
Göteborg och Uppsala, Göteborgs stadsteater och
Stockholm kulturhus, Fasching, Stockholm jazzfestival,
Urkult, Huddinge jazzfestival, Nybrokajen 11... och
följande är några av de musiker och grupper hon har
samarbetat med: Ale Möller, Coste Apetrea, Ulf Verre
Johansson, Erik Steen, Roland Keijser, Jonas
Kullhammar, Weberkvartetten, Goran Kajfes, Gösta
Rundqvist, Mynta, Jonas Knutsson, jazzgruppen Movio.

www.myspace.com/tablasuranjana
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