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Miriam Aïdas trio
Miriam Aïda – Vocals
Mats Andersson -classical guitar
Ola Bothzén – percussion
Söndag 3 februari kl. 18.00
Lerums Missionskyrka
Pris 160kr/st, medlem Jazz i Lerum 110kr/st.
Biljettförsäljning endast i entrén från kl. 17.00 konsertdagen.
Bilder från konserten Foto Peter Welling
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Miriam Aïda Trio inleder Jazz i Lerums vårsäsong med konsert i Lerums Missionskyrka söndagen
den 3 februari. Trion består, förutom av jazz-och bluessångerskan Miriam Aïda, av Mats Andersson
på klassisk akustisk gitarr och slagverkaren Ola Bothzén.
Miriam Aïda har släppt ett tiotal album tillsammans med några av Sveriges bästa storband och
jazzmusiker som Jan Lundgren och Fredrik Kronkvist. Hennes musik bär tydliga influenser av
sydamerikanska rytmer, uppblandat med jazz- och soulmusik. Men hon har också tagit jazzkänslan
med sig när hon sjungit såväl rock-a-billy som Stevie Wonders låtar.
Det vi får höra på konserten i Lerum är främst hennes egna tolkningar av den svenska musikskatten.
Miriam Aïda Trio släppte albumet Visans Väsen 2011 och det fick ett mycket varmt mottagande av
såväl recensenter som publik. De båda musikerna Mats Andersson och Ola Bothzén är tydligt färgade
av Miriams brasilianska arv (!) men själv sjunger hon på klingande skånska när hon tar sig an låtar
signerade Olle Adolphson, Georg Riedel, Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström. Det är inte alls
förvånande att Miriam Aïda fick Folk- och Världsmusikgalans utmärkelse som Årets Artist 2012!
På Grammis och Manifestnominerade albumet Letras ao Brasil sjöng Miriam svenska visor på
portugiska. Det var först med Visans Väsen som hon gjorde ett album helt på svenska.Trion rör på ett
elegant sätt samman den svenska visan med den sydamerikanska musiken och de drömska och
romantiska melodierna får nytt liv med brasilianska rytmer. Genom alltsammans löper jazzens toner
som en röd tråd.
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=nU663anr3Lo
Hemsida: http://miriamaida.wordpress.com/
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