									Göteborg, den 17/10-2014
Hej,
Musikern, improvisatören och kompositören Lindha Kallerdahl är tillbaka med ett nytt album. Musiken talar som vanligt för sig själv, men det finns
alltid lite kul att berätta.
Lindha hade två tydliga spår klara för sig när hon bestämde sig för att
spela in soloskiva nummer tre. Två spår som på sätt och vis väver in i varandra, men som också kan stå på egna ben. Här får de husera på en varsin
vinylsida.
Ena sidan består av utdrag från en livekonsert i Malmö i våras där
Lindha samlade sina favoriter från improvisationsscenerna i Sverige och Danmark. Samuel Hällqvist och Thomas Gunillasson på gitarrer, Katrine Amsler på
klaviatur och microguitar samt Fabian Kallerdahl på piano. Två originalkompositioner av Lindha den ena med text av Synne Lea, båda med en enkel men effektiv struktur och med stor frihet för musikerna att ta musiken dit den ska.
Stora världar av gitarrer, klanger, noise, melodi och röst.
Musiken som vuxit fram är en efterklang av samarbeten med bland andra
Christophe Studer, Ikue Mori, Okkyung Lee, Lotte Anker och Mariam Wallentin under de senaste åren. Samspelet musikerna emellan är central för Lindha. Att samlas kring en klang, melodi eller stämning och därigenom hitta en
kraftfull, total riktning.
Andra sidan på vinylen utgörs av en soloinspelning som gjordes av Åke
Linton i Lindhas vardagsrum mitt bland flyttkartonger och städmoppar i somras. Tanken var att, strax innan flytten till ett nytt hem, med musiken som
uttryck sätta punkt för sex års liv i just detta rum. Att samla minnen, visioner och trasigheter till ett bokslut. Musiken är delvis komponerad av
Lindha, delvis improviserad i stunden. Vi färdas genom ett hav av liv, tystnad och mystik. Från havets djup till universums mörker färdas hennes röst
som en pil av starkaste ljus.
Skivan har inte en sida A och en sida B. Den har två framsidor*. Två
lika viktiga sidor av musiken. Därför blir vinylformatet perfekt. Skivan
släpps också digitalt och på CD. Releasedatumet infaller den 10 december.
Och den 12 december blir det releasekonsert med kvintetten som spelar på
skivan på Nefertitis scen i Göteborg. Det blir även avslutningskonserten på
Hoob Records stora tioårsjubilem som firas med en tvådagarsfestival på Nefertiti. Hör av er om ni vill veta mer. Pressbilder hittas enklast på:
www.lindhakallerdahl.com
Hej så länge

* ingen baksida, två framsidor.
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