
Jazziga djur tar hem franskt kritikerpris
Idag delar franska Académie Charles-Cros ut Grand Prix du Disque i Paris. Priset för bästa barnalbum, tilldelas i år den svenska jazzgruppen
Oddjob för albumet Jazzoo.  

Jazzoo gavs första gången ut 2013 på svenska Headspin
Recordings och gjorde genast succé hos såväl
kritikerkåren som barnen. Under Grammis 2014 plockade
den etablerade jazzgruppen, som annars haft en trygg plats
på nomineringslistan för "Årets Jazz", för första gången hem
priset "Årets barnalbum". Sedan dess har gruppen turnerat
i både Sverige, Norge och Tyskland med föreställningen
Jazzoo. Tusentals barn (och föräldrar) har fascinerats av
kängurun, elefanten, ankan, igelkotten och alla de andra
djuren som gestaltas med musik och bild. Den interaktiva
animationen är skapad av Alphaville baserat på den
internationellt erkände illustratören Ben Javens
illustrationer i boken som medföljer albumet. Live sköts det
hela av VJ:en Helene Berg i samspel med musikerna på
scen och barnen som samlas i en halvcirkel framför
scenen.

Albumet har sedan givits ut på tyska, franska och engelska.
Den franska versionen gavs ut via Little Village / Harmonia
Mundi i början av 2015 och under 2016 kommer Oddjob
bege sig till landet för turné.

Académie Charles-Cros består av 50 medlemmar som är aktiva inom det franska kulturlivet, främst musikkritiker och producenter, och har i 68
år delat ut priser till de bästa utgivningarna i landet. Kategorierna varierar från år till år och det är inte omöjligt för akademin att dela ut två
priser i samma kategori om de anser att mer än en utgivning är värdig. Oddjob är i år ensam pristagare i kategorien "Barnalbum".
Prisceremonin som var planerad att hållas vid lunchtid i Maison de la Radio ställdes efter helgens terrordåd in och istället annonserades årets
pristagare genom France Musique's hemsida.

Oddjob har under året spelat Jazzoo i bl a Göteborg, Storuman, Umeå, Luleå, Karlskrona, Ystad och Voss i Norge. Nu närmast syns de på
Sandviken Familjedag 5 december. Vårens turnédatum släpps i november. 
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