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Lina Nyberg och Musikfamiljen presenterar sig!
Möt Musikfamiljen och lär känna deras instrument. Bandet spelar
nya lekfulla låtar för barn och deras vuxna. Allt med en fantastifull knorr! Skivan släpps i butik den 9e oktober och den 11 oktober
kan man möta hela familjen live på Kulturhuset i Stockholm under
Stockholm jazzfestival.
Musikfamiljen är ett barnmusikband
som drivs av jazzsångerskan Lina Nyberg. Här ryms jazz-, världs- och folkmusikinfluenser. Instrumenten och musiken presenteras för barnen av några
av Sveriges mest uppskattade jazz- och
folkmusiker. Texterna handlar om viktiga
saker så som att gunga, plaska i vattenpölar, mobiltelefoner och monster.
Musikfamiljen har sitt ursprung i ett projekt där förskoleelever får möta de akustiska instrumenten i små uppsökande
solokonserter på sina förskolor. Barnen
får möjlighet att uppleva musiken på
nära håll och ställa frågor till musikerna.
Till projektet hör också en hemsida där
instrumenten presenteras: Kontrabasen
spelas av en kanin och trummorna av
en krokodil, förstås. På hemsidan kan
man också lyssna till familjens låtar och
titta på konstnären Matilda Rutas fina
animationer. Adressen till hemsidan är
www.musikfamiljen.nu
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Medverkande i Musikfamiljen är några
av sveriges mest namnkunniga musiker
från jazz- och folkmusikscenen:
Lina Nyberg - sång och komposition
Lisa Rydberg - fiol
David Stackenäs - gitarr
Josef Kalledahl - bas
Elin Larsson - saxofon
Rafael Sida - slagverk

Presskontakt:
Ebba Lindqvist
brev@ebbalindqvist.se

MEDVERKANDE - BIOGRAFIER
Lisa Rydberg - fiol. Omfamnade fiolen i
femårsåldern och blev snabbt ”tvåspråkig”.
Hon blev den första någonsin i Sverige att
studera en kombination av klassiskt och folkmusik och fortsatte därefter till diplomutbildningen på barockfiol. Lisa är numera
frilansande musiker med ett brett register;
hon är den ena halvan i duon Bach på svenska, medverkar i turnén Jul i folkton, improvisationsgruppen Ritualia, duon LISAS och
Sofia Karlsson band. 1999 erövrade Lisa titeln
Riksspelman. Hon har även tilldelats Pekkos
Gustafs hederspris samt Spel Stinas medalj.
Rafael Sida - slagverk. Rafael föddes i Mexico men Sverige har varit hans hem de senaste 25 åren.Genom åren har han samarbetat
med band som: Stockholm Jazz Orchestra,
Ale Möller Band, Jonas Knutsson Quartet,
Hot Salsa, Makonde, Ahmadu Jarr’s Highlife
orchestra och Erik Steen’s Flamenco FusionHan är en musiker som genererar soul och
groove till den musikaliska miljö han kommer
till vare sej det är salsa, flamenco eller olika sorters afrikansk musik. Han är också en
mycket omtyckt och engagerad pedagog.
David Stackenäs - gitarr. Davids musikaliska gärning låter sig inte fångas i en kort
beskrivning. Han rör sig lika fritt bland den
mest experimentella och innovativa improvisationsmusiken som bland Sveriges främsta
jazzmusiker. David jobbar med ljud, toner
och stämningar från det innerligaste tonala
viskandet till brutal och konsekvent noise.
David har medverkat på och medskapat en
lång rad album.
Elin Larsson - saxofon. Med sin hybrid av
jazz, rock, pop, fri improvisation och folkmusik har saxofonisten Elin Larsson med sitt Elin
Larsson Group under kort tid etablerat sig
som ett av de mest intressanta unga svenska jazzbanden. Sedan braksuccén med debutalbumet Live And Alive (2009) har lovord
och utmärkelser haglat. Larsson belönades

år 2010 med SR P2:s prestigefyllda utmärkelse Jazzkatten i kategorin Årets Nykomling,
för att året därefter tillsammans med Elin
Larsson Group kamma hem priset i kategorin
Årets Grupp. Uppföljaren Let You In (2011)
blev även den en stor framgång som rosades
av press såväl som publik. ELG uppmärksammades för sitt säregna gruppsound och
Larsson för sina historieberättande kompositioner. I januari 2013 släpptes tredje albumet
GROWING UP.
Lina Nyberg - sång. En av Sveriges ledande
jazzsångerskor och kompositörer. Hennes
16e CD the Sirenades kom ut våren 2014 och
har fått stor uppmärksamhet internationellt.
Lina har sedan 5 år också drivit musikprojekt
för förskolebarn, bl.a. med Den Olydiga Ballongen. ”...lyckas helt klart etablera en dialog
med den unga publiken. Hennes handlag är
som ofta både elegant och lekfullt…” DAGENS NYHETER
Josef Kallerdahl - bas. Josef har med sin
musikalitet och genrebredd imponerat stort
på publik och recensenter världen över. Han
medverkar i grupper som: New Tide Orchesta, Music Music Music, Lina Nyberg Band
m.fl.
Matilda Ruta - text, form och webdesign är
illustratör som också arbetat med webdesign och animation- Uppdrag i urval: - Artist
in hospital, lekterapin Gävle sjukhus/Landstinget Gävleborg.
Ett projekt för att gestaltande, pedagogiskt
och konstnärligt ge barnen på sjukhuset en
möjlighet att få deras berättelser berättade.- Anställd som webbredaktör / illustratör
/ formgivare på Juniorwebben och Unga
Radioteatern, Sveriges Radio - Grupputställning: Contemporary Swedish Illustrators
– Bologna Childrens Book Fair 2013 -- Illustrationer: “Mirja och pojken i det rosa huset”
(Rabén & sjögren), Antologin “Prinsessor –
sju sagor” (Rabén & sjögren) ”Min lilla Skattkammare – Sommar” (2014 Natur & Kultur)
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