
Album-aktuella gitarrguden kommer till Gävleborg
”Psalmer” är namnet på det nya albumet som Georg Wadenius & Trio X kammat ihop efter ett par års utvecklande av
arrangemang. Nu kommer äntligen Jojje & Trio X till Gävleborg och Musiksoppan där publiken kan njuta av soppa till livemusik.
Turnén startar den 19 mars i Gävle på Skottes Musikteater och fortsätter vidare med två spelningar den 20 mars – först i
Söderhamn på First Hotel Statt och sen på kvällen i Kilafors på Lilla Tjära Etablissement.
- Jag jobbade rätt mycket med Trio X för ett par år sedan, dels med barnkonserter , men
också på olika jazzgig, berättar Wadenius.

- Jojje är en riktig ädelmusikant och att få förmånen att spela med honom är otroligt roligt!
Vi har alltid tyckt om att spela psalmer instrumentalt i trion och att göra det med Jojje
öppnar helt nya dimensioner, säger Trio X.

Psalmerna framförs instrumentalt med fokus på de vackra, tidlösa melodierna, men plats
lämnas också för lyhörda improvisationer, som berikar utan att göra alltför stora avsteg från
ursprungskompositionerna. Urvalet består av både mer och mindre kända psalmer, och
albumet genomsyras av ett meditativt och stillsamt anslag som sannolikt lämpar sig för
nattlig lyssning – eller när man vill varva ner.

Georg “Jojje” Wadenius är en av Sveriges mest legendariska musiker och har sedan sent
60-tal haft en central roll inom många delar av svenskt musikliv – både solo och I band
Made In Sweden och Solar Plexus. Wadenius mångsidighet har också gett honom en internationell karriär, både som medlem i Blood, Sweat & Tears, som
oerhört efterfrågad studiomusiker i New York, mångårig medlem i husbandet på legendariska TV-showen Saturday Night Live och som turnémusiker med
giganter som Simon & Garfunkel, Steely Dan och Luther Vandross. Men han har inte tolkat psalmer förrän nu.

Skottes Musikteater, Gävle, 19/3 12:00
First Hotel Statt, Söderhamn 20/3, 12:00
Lilla Tjära Etablissement, Kilafors, 20/3, 19:00

Mer info:
http://www.mtaprod.se/artister/georg-wadenius-och-trio-x--psalmer-/
Pressbilder: http://www.mtaprod.se/press/Georg%20Wadenius%20och%20Trio%20X/
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