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Allt i Medis väg kan bli musik

Malmö juni 2020

Kära lyssnare!
Den 25:e september släpper Havtorn Records Oval Tid, vår
tredje skiva. Den är en reflektion av tiden och livet som rullar på i
olika tempi. Ibland …. svänger det fort och ilar fram. Ibland
bromsar det in. Rullar vidare. Ner i plurret. Ibland framåt.
Musiken är komponerad av oss. Vinylen innehåller åtta låtar och digitalt släpps nio. “Oval tid” spelades in i
“Ett eget rum” under en lekfull dag, i ett rasande tempo, i en av de hektiska perioderna i våra liv. Låttitlarna
speglar sådant som vi behövt för att navigera i tiden, som t ex stunder av “Meditation”. I
“Hundimprovisation” hyllar vi hundens förmåga att vara i nuet. Ibland behövs en “Life Jacket” om en missat
sin “Barkbåt”. Att vara viljestark som en “Fluga” kan vara essentiellt men samtidigt bör en bejaka sitt “Virr”.
Ibland måste en bara säga “Ajöken” och gå vidare.
Friformsrörelsejazz är närvaro, allvar, humor och lek. Friformsrörelsejazz berör alla som vågar
lyssna. Jazzfrälst eller skeptiker.
Vi började spela tillsammans som en vanlig frijazzduo. I alla fall så stod och satt vi ner som en vanlig
frijazzduo. Sedan 2013 spelar vi i en genre som vi kallar friformsrörelsejazz. Toner och rytmer blandas
med rörelser och rumskomponerande. Våra egna låtar kryddas med en stor skopa improvisation och vi
säger ja till varandras idéer och kreativitet. Det visuella, som tyvärr inte ryms på en skiva, ger musiken
ytterligare en dimension.
Troligen är Medi den enda friformsrörelsejazzduon i Sverige.
Vi önskar er en god och/eller omtumlande friformsrörelsejazzstund! Och hoppas att vi får spela ut hela
registret för er live snart!

Med kärlek och värme,
Ida Karlsson: Saxofoner, klarinett och rörelser
Emeli Ek: Slagverk, trumset, skrammel och rörelser
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