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Startsida Villkor & info

Hannah & Ewan Onsdag 27
januari 2016 kl. 19.30
Dergårdsteatern, Lerum

Klicka för större bild

Onsdag 27 januari kl. 19.30 Dergårdsteatern, Lerum
Alingsåsvägen 9, 443 80 LERUM

Vi har FRI ENTRÈ till denna konsert -då får ni ta med grannar och
vänner på en riktig bonusfest!

Hannah & Ewan Svensson
- två generationer jazz!

Om man kan säga att jazz är innerlig så är det just rätt ordval när
man lyssnar på Ewan och Hannah Svensson, far och dotter, i
konserten Two Generations. 

Redan när jazzsångerskan Hannah Svensson gick på Högskolan för
scen och musik vid Göteborgs universitet. hade hon, tillsammans
med sin far jazzgitarristen Ewan Svensson bildat gruppen Hannah &
Acoustic 3. 

Kvartetten levde som mest intensivt i tre år med flitigt turnerande.
Sedan dess har stipendier, priser och allehanda utmärkelser regnat
över Hannah och hon har i olika konsertsammanhang jobbat
tillsammans med många av Sveriges mest kända artister och
musiker.

Tillsammans med pappa Ewan har Hannah utvecklat och förnyat
jazzen och de turnerar nu som duon Two Generations. 
-Vi trivs att spela tillsamman och är så samspelta att vi hela tiden
vågar ta risker och ge oss ut på oväntade utflykter i musiken.
Spännande och utmanande inte minst när vi tar oss an mestadels
välkända kompositioner.

För jazzdiggarna är Ewan Svensson en av landets mest personliga
och hörvärda gitarrister. Västkustbor har lärt känna honom
närmare då han under många är agerat husband vid Falkenbergs
Jazzdagar med Ewan Svensson och hans kvartett. 
Dessutom har han också hållit i de populära jazzkurser i Falkenberg
som han tog initiativ till i början av 2000-talet.

YouTube:
https://youtu.be/qYQ-OgY-IKw
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