Ny skiva från HOOB records ute 7 maj

THE OTHER WOMAN
Sing
Ellekari Sander - sång, Mathias Landaeus - piano,
Johnny Åman - bas, Jonas Holgersson - trummor

Ellekari Sander från The Tiny släpper en perfekt jazzskiva
Ellekari Sander är en av våra absolut mest egensinniga och spännande musikskapare. Tillsammans med
Leo Sander har hon under flera år förverkligat sina
idéer i ständigt hyllade och banbrytande duon The
Tiny. Nu tar hon ett steg till och bryter ny mark,
denna gång som arrangör, producent och frontfigur
i bandet The Other Woman. Ellekari förmår som
ingen annan att blåsa nytt liv i dessa gamla låtar. Med
små åthävor, stringent stilrena stråkarrangemang och
ett absolut unikt uttryck visar hon att odödliga melodier är till för att återupptäckas, sedan omvärderas,

vändas ut och in på och till sist konfronteras på nytt.
“Sing” är ett genomarbetat album, inget är lämnat åt
slumpen och varje beslut är ett konstnärligt ställningstagande. Så jobbar Ellekari. Samtidigt bygger
inspelningarna på en direkthet och spelglädje som
bara uppstår när fyra musiker klaffar med varandra.
Skivan släpp den 7 maj, både på CD och vinyl, och
samma dag blir det releasefest på Fasching i Stockholm och den 10 maj blir det releasefest på Grand
i Malmö.

“Jag gästade Landaeus’ trio på hans jazzklubb i en källare i Lund. Stormande musikalisk kärlek
uppstod. Vi spelade in i Gula Studion i Malmö under en kväll, med publik i inspelningsrummet.
Sedan har jag skrivit stråk-, blås- och körarrangemang och spelat in i min källare. Jag är uppväxt
med jazz, så jag kan liksom en massa låtar. Nästan ofrivilligt. Eller tvångsmässigt. Pappa är
jazzgubbe och har ingått i de flesta storband sedan 70-talet. Allt från Sammy Davis JR till Bernt
Rosengren, som fortfarande spelar för fullt. Jag älskar dom här gamla låtarna. Ok några nyare
är det också, som Robert Wyatts / Anja Garbareks Stay Tuned och Ornette Colemans What
Reason Could I give. Det är en sådan räkmacka för mig att få sjunga med några av Sveriges
främsta jazzmusiker. Och att vi har ett band ihop är fint som snus!” Ellekari Sander
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