CECILIA PERSSON

OPEN
REIN
Improvisatör och kompositör. Det är
ord som används om många jazzmusiker, men här har vi att göra med
en improvisatör med ett igenkännbart
uttryck – vilket inte är någon självklarhet, speciellt inte på ett piano – och en
kompositör som har tilldelats SR:s pris
Jazzkatten som årets kompositör och
som under 2014 är Composer in Residence hos Norrbotten Big Band.
Cecilia Persson – improvisatör och kompositör – är mest omtalad för sitt arbete i gruppen Paavo, men är pianist
i många andra grupper, till exempel i
Lina Nybergs. Nu begår hon dock på
sätt och vis sin debut eftersom hon för
första gången är ensam i rollen som
bandledare och kompositör. Och det är
en ambitiös debut. På skivan medverkar
inte färre än tio musiker som kombineras i olika format efter behov.
Detta är ensemblemusik där improvisation används som ett verktyg för
komposition. Cecilia är mån om att ge
utrymme åt sina medmusiker – hon litar
på dem – men skapar ramar kring dem:
repetitiva figurer, flyktiga motiv och
mjuka melodier. Kanske låter detta som
en motsättning till fria improvisationer,
men med hjälp av bra musiker kan
dessa båda moment sammanflätas så
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att de ger kontur åt varandra. Improvisation och komposition.
Cecilia har en vana av att använda titlar som anspelar på hennes andra stora
passion i livet, nämligen ridsport (den
första är musik, naturligtvis). Open Rein
är en term som handlar om att använda tömmarna på ett mjukt sätt som
vägleder hästen att hitta balans. Kanske är detta talande för Cecilias musik:
pianopallen är en sadel och därifrån styr
Cecilia musiken med sina två händer.
Men inte alltför hårt.
Medverkande: Cecilia Persson piano,
Per 'Texas' Johansson klarinett och
tenorsax, Leo Svensson cello, Mattias
Ståhl vibrafon, Nils Ölmedal kontrabas,
Peter Nilsson trummor, Eivind Lønning
trumpet, Thomas Backman klarinett
och basklarinett, Fredrik Ljungkvist
klarinett och tenorsax samt Olof Wendel marimba.
Den 25e januari blir det releasekonsert
på kulturhuset i Stockholm. För pressbilder, mer info och intervjuförfrågan,
kontakta info@hoob.net och/eller
besök www.hoobrecords.com.
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CECILIA PERSSON

OPEN
REIN
Improviser and composer. Words
used about many a jazz musician, yet
here is an improviser with a recognizable expression – which should not be
taken for granted, especially not on
a piano – and a composer who has
received Swedish Radio’s award Jazzkatten as Composer of the year, and
who is Composer in Residence for
Norrbotten Big Band during 2014.
Cecilia Persson – improviser and composer – is best known for her work in
the group Paavo, but plays the piano in
several other bands, with Lina Nyberg
for example. But in a way, now is when
Cecilia makes her debut, since it is the
first time she is alone in the roles of
band leader and composer. And what
an ambitious debut it is. Not fewer
than ten musicians are deployed, combined in different formats on different
tracks.
This is ensemble music where improvisation is used as a tool for composition. Cecilia makes sure to give the
other musicians space – she trusts
them – but creates a framework for
them: repetitive lines, fleeting motifs
and mellow melodies. Perhaps this
sounds as being in contrast with free
improvisation, but with the help of
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good musicians these two elements
can be intertwined, and thus giving
each other an outline. Improvisation
and composition.
Cecilia has a habit of using titles that
allude to her other great passion in life,
namely horse-riding (the first one is
music, naturally). Open Rein is a term
for using the reins in a loose fashion
that guides the horse in finding balance. Perhaps this is telling of Cecilia’s
music: the piano bench is a saddle, and
from there Cecilia directs the music
with her two hands. But not too firmly.
Musicians: Cecilia Persson piano, Per
‘Texas’ Johansson clarinet and tenor
sax, Leo Svensson cello, Mattias Ståhl
vibraphone, Nils Ölmedal double bass,
Peter Nilsson drums, Eivind Lønning
trumpet, Thomas Backman clarinet
and bass clarinet, Fredrik Ljungkvist
clarinet and tenor sax and Olof Wendel
marimba.
Open Rein is released digitally worldwide.
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