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Söndag 2 September kl. 18.00 i Lerums Missionskyrka.
Pris: 180kr, medlemmar i Jazz i Lerum 140kr. Biljetter kan ej förköpas, endast försäljning vid entrén i Lerums
Missionskyrka före konserten.
Duon Norrland på YouTube

Vackert som en soluppgång
-folkjazz med duon "Norrland"
Folkjazz vacker som en soluppgång, skrev Svenska Dagbladets
recensent efter att ha hört duon Norrland med Jonas Knutsson
och Johan Norberg vid en spelning i Stockholm.
Och visst är det ett alldeles eget sound som de två musikerna förtrollar
sin publik med, ett sound som Jazz i Lerum inte kunde motstå.
Söndagen den 2 september kommer duon i föreningens regi till Lerum för att ge konsert i
Lerums Missionskyrka.
Jonas Knutsson är sopran-, alt-, baryton-, sopraninosaxofonist, kompositör och pedagog, uppvuxen i
Umeå. Han berättar om hur han brukade stöta på Johan Norberg på Konsum och varje gång utspann
sig ungefär samma samtal; -Ska vi ses och spela nån gång? –Javisst borde vi det! Och dagarna
gick… I mellandagarna julen 1999 ringde Johan upp.-Jag har ställt fram mikrofonerna och
kaffepannan, kan du komma nu?
Det var så det började. De kände sig fram, lyssnade, improviserade i olika tonarter och spelade
melodier. Allt togs upp på band som så småningom kom att cirkulera bland vännerna men inte mer.
Flera år senare plockade de fram bandet och lyssnade och häpnade och insåg att det här kunde bli
något riktigt bra. Den första cd:n kom att heta Norrland och namnet känns helt rätt. Här fanns toner
från traditionella danslåtar från västerbottens inland blandat med vårens takdropp och
snösmältningens lervälling, snöskotern och sparkstöttingens ljud mot skaren. Men också tydliga
latinska influenser, västafrikanska rytmer och jazz.

Jonas Knutsson har alltid varit öppen för olika musikaliska yttringar, allt från samisk jojk till jazz,
fusion och folkmusik. I fjol blev hans cd Blåslåtar nominerad till en svensk grammis och själv blev
han nominerad till Årets artist 2011 på folk- och världsmusikgalan i Göteborg.
Också Johan Norberg är norrlänning, född i Lycksele, men flyttade tidigt till Umeå för att kunna
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jobba som gitarrlärare. Det ledde honom vidare till musikstudier ibland annat Boston. Tillsammans
med Nils Landgren spelade han under en längre tid i duon Chapter Two och de två gjorde över 250
konserter. Som jazzgitarrist har Johan Norberg spelat i Radiojazzgruppen och även jobbat som
studiomusiker i ett hundratal skivinspelningar med olika artister. Vid sidan om sin musikaliska
karriär skriver han flera facktidskrifter och har också varit sommarpratare i radions P1.
Jonas Knutssons och Johan Norbergs första cd har lett till ett långlivat samarbete med turnéer både i
Sverige och i övriga Europa och ytterligare cd-produktioner. Duon Norrland är ett av många
musikprojekt som de två norrlänningarna deltar i. Liksom de flesta svenska musiker rymmer deras
musikliv en rad olika spelkonstellationer. Kanske är det tack vare detta som de ständigt lyckas
förändra, förnya och förföra med sin musik.
Jazz i Lerum önskar alla varmt välkomna!
Bilder från konserten:
(foto: Lars Strauss)
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