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FREDRIK LJUNGKVIST
YUN KAN 10
TEN
FREDRIK LJUNGKVIST + EXTRA ALLT!
Saxofonisten och kompositören Fredrik Ljungkvist
kanske inte behöver en närmare presentation för
den svenska jazzpubliken. Han har medverkat
på över 80 (!) skivor, tagit emot Sveriges radios
jazzkatt tre gånger, som första jazzmusiker
någonsin nominerats till DN:s kulturpris samt
erhållit Kungliga Musikaliska Akademins pris. Nu
släpper han jätteprojektet TEN, en dubbelplatta
med dubbelt band!

Kongsberg, Stockholm och Umeå och nu när
tentetten äntligen fastnat på band går Fredrik
hela vägen och gör även själva plattan dubbel.
Tio spår som kokar över bredden av ambition
och konstnärlig sprängkraft. Spektrat spänner
från Fredriks oändligt inspirerade kompositioner
och intrikata arrangemang till fri impro från 10
egensinniga supermusiker. Eller från den finaste
knappnålstystnad till brutal styrka och obeveklig
intensitet.

Året är 2008 och Fasching, jazzklubben i Stockholm, är fullt till sista kvadratmetern. Yun Kan 5,
Fredriks kvintett har bara ett par år tidigare släppt
sin bejublade debut i samband med att Fredrik
utsågs till Jazz i Sverige-artist av gamla Rikskonserter. Men nu gör sig dubbelt så många musiker
beredda bakom scen; Yun Kan 10 ser dagens ljus
och publiken på Fasching får sig ett dreamteam
på tåspetsarna till livs. Efter Fasching har denna
jätteorganism äntrat festivalscener i Köpenhamn,

Den 29 april blir det releasekonsert på Teaterstudio Lederman i Stockholm. Det kommer
garanterat att vara fullsatt. I alla fall på scen.
Välkommen.
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Lackritz
How to break a fever
Hold on to your hat!
Fighter
Kun Lun
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Dolphinian motion
Tuulikki
No panic, just curious
Abraxas
Russia

Fredrik Ljungkvist: soprano,

Per-Åke holmlander: tuba.

katt hernandez: violin.

tenor and baritone saxophone.

klas nevrin: piano.

Mattias welin: bass.

sofia Jernberg: voice.

Mattias risberg: hammond,

Jon Fält: drums.

Mats Äleklint: trombone.

arP pro soloist & Moog taurus.

raymond strid: drums.

arranged by Fredrik Ljungkvist

Artist: Yun Kan 10
Titel: TEN
Skivnr: HOOBCD035
Distribution: Border

Releasedatum: 24 april
Press: info@hoob.net
www.yunkan.se
www.hoobrecords.com

7 320470 174111

hoob jazz is a division of hoob records
www.hoobrecords.com
file under: jazz
HOOBCD035

732 0470 174 111

HOOBCD035

all music composed and

FREDRIK LJUNGKVIST / YUN KAN 10 TEN

På TEN har Fredrik samlat sina absoluta favoritmusiker från den svenska progressiva jazz-/improscenen. Samt en violinist från USA! Sofia Jernberg
(sång) Klas Nevrin (piano) Mattias Risberg (keyboards) Mats Äleklint (trombon) Katt Hernandez
(fiol) Per-Åke Holmlander (tuba) Mattias Wellin (kontrabas) Raymond Strid (trummor) Jon Fält (trummor)
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