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Daniel & Dundret

Punkig frijazz

Yes Deer

Träd / Kalhygget
Fruktbart sökande

Gloss
Skivbolag: Abstract Tits/Be Coq/Insula Music
Recenserad av: PM Jönsson

Désirée Saarela & Maria
Kalaniemi

Sök after den här artisten på...
Spotify

iTunes

Mod
Folk-singer-songwriter

YouTube

Jakob Bro
Bay of rainbows
Meditationsjazz

Dela den här recensionen:
Världens Band

0

Dadjalo
Internationellt så det förslår

Det är först när jag lyssnar med hörlurar – på hög volym – som musiken kommer till sin rätt. Det går
inte att smålyssna på Yes Deer. Den dansk-svenska trions tredje platta går till attack med en gång
och kör på utan att titta tillbaka. Hård frijazz med punkkänsla, med den explosiva saxofonisten Signe
Dahlgreen i spetsen. Du måste liksom vara nära, kasta dig in i låtarna, för att tugga i dig hela kakan.
Yes Deer är ett demokratiskt band. Jag vill höra ännu mer av Signe Dahlgreen, men då får jag lyssna
på andra band och projekt som hon är med i. Anders Vestergaard (trummor) och Karl Björå (elgitarr)
har en lika stor del i soundet. Ibland, som på Peacock, ligger saxen inklämd mellan gitarren och
trummorna. Jag är inte alltid helsåld på Björås gitarrspel, det kan bli lite väl meckigt, men när han
använder effekter och förvränger gitarrsoundet är det ruskigt bra, som på Dry specimens pinning
och avslutande Spit shine.
En skillnad, jämfört med det jag hört med dem tidigare, är att skivan är mer producerad. Den råa
garagekänslan är borta. Producent Jens Benz har xat till ett renare ljud – men utan att det på något
sätt är tillrättalagt.

Oddjob
Jazzoo 2
Jazz på barnska

Johanne Flottorp
Debut
Norsk hardingfelefolk

KG Westman
Sonashish
Indisk sitar

Claus Sörensen Quartet
My burnin’ Valentine
Öresundsjazz

Skadedyr
Musikk!
Gruppskrammel och hygge

Christian Sands
Facing dragons
Jazz

Kontakt

Besöksadress

Lira i sociala medier

Prenumerationer

Lira Musikmagasin
Heurlins plats 1 A
413 01 Göteborg
+46-31-13 44 10, Mejladress

Lagerhuset
Heurlins plats 1A, 4 tr
Göteborg

Facebook
Twitter
Instagram

Har du frågor kring din prenumeration,
adressändring etc, kontakta Nätverkstan
på tel 031-743 99 05 eller mejla
lira@natverkstan.net.

Annonsering

Redaktionen

Nyhetsbrev

Återförsäljare

Är du intresserad av att synas i Lira?
Kontakta vår annonsansvarige Elisabeth
Tingdahl på elisabeth@lira.se eller 0703
96 74 93

Patrik Lindgren, chefredaktör
Sunniva Brynnel, reporter och
nyhetsredaktör
Per Wik, form, bild och teknik

Kommer cirka en gång i månaden. Genom
att fylla i din e-postadress godkänner du att
vi sparar den för kommande nyhetsbrev. Vi
hanterar alla personuppgifter enligt
gällande lagstiftning.

Lira säljs i välsorterade Pressbyråer och
boklådor. Din närmaste återförsäljare
hittar du här.
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