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Debut från gitarrfenomenet Daniel Ögren.
Ute 30 november
Med skivan Laponia har
Daniel Ögren skapat musik
tillägnad det svenska
landskapet i norr. Daniel
har en särskild relation till
det vidunderliga Lappland
efter barndomens somrar
i fjällen, och musiken har
blivit starkt personlig och
rörande. Kompositioner
som målar kalfjällen, de
mossgröna kullarna, bäckarna och fjällbjörkarna.
De vita snöfläckarna under
solen och det sprakande
gröna. Allt tecknat med en
sorts sällsynt vidsträckta
och självklara melodier, så
som sikten blir när man just
torkat bort en tår av nostalgi
som nyss grumlade blicken.
Inspirerad av tonsättare som
Oskar Lindberg, Johan
Svendsen och Arvo Pärt har

Daniel skrivit låtar som klingar åt den klassiska musikens håll, men som är starkt
influerad av de jazzmusiker
som är delaktiga i projektet.
Och det är just i denna snittyta som Laponia tagit form.
Mellan noggrannt utmejslade kompositioner och en
ensemble, som med lika delar
passion och varsamhet blåser
liv i musiken. Som backar upp
kollektivet, men inte väjer för
impulser att bryta sig loss och
lägga sig utanpå det skrivna.
Inspelningen ägde rum
under ett enda dygn i en
träkyrka i Aspudden. Gitarrer, basklarinett, piano och
trummor mötte den gamla
kyrkorgeln och instrument
som clavioline och kohorn.
Med få mikrofoner och ett
minimum av efterproduktion
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har nerven och stämningen
från det väldiga kyrkorummet
behållits genom processen.
Laponia är en viktig utgivning och en extraordinär
debut från en av den yngre
generationens starkast lysande
musikskapare.
Vid sidan av sin egen musik
samarbetar gitarristen Daniel
Ögren med en av de mest hyllade popartisterna i Sverige;
Anna von Hausswolff, på
både skivor och liveframträdanden. Han har spelat
på festivaler som MADE,
Siesta och Peace and Love
samt turnérat i länder som
Brasilien, Frankrike, Spanien,
Estland, Norge och Danmark.
Nils Berg spelar basklarinett
på Laponia. Med kvartetten
The Stoner, och hans nya trio

Nils Berg Cinemascope är han
ständigt i rörelse. Kontrabasisten Andreas Henningsson
har spelat med Daniel sedan
barnsben och uppväxten i
Kristinehamn. Gunnar Åkerhielm, piano, driver ett flertal
projekt, däribland klubben
Jazzistan. Christopher Cantillo är förutom trumslagare i
Daniels band även oumbärlig
medmusiker i bland andra
Mattias Ståhl Trio och Anna
Von Hausswolffs liveband.
Plattan finns i handeln den 30
november men redan den 25e
blir det releasefest på Hos Kaj
i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Och den 28 november
spelar bandet på Café Landa
i Daniels hemstad Kristinehamn.
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