Ett erbjudande om en publikdragande konsert med idel toppmusiker

Kammarjazz i folkton
i den legendariske Jan Johanssons anda
Vi kan erbjuda Er församling möjlighet att arrangera en fantastisk konsert anpassad efter
kyrkorummet med musiker som behärskar en stor musikalisk bredd och som alla spelat med
många av de internationella och nationella toppmusikerna och artisterna inom jazz- och
populärmusiken men som också spelat i klassiska och symfoniska sammanhang.

Janne ”Loffe” Carlsson – en publikmagnet av stora mått! En av landets mest populära
och folkkära skådespelare med imponerande rollgestaltningar på teater, film, revy och
folklustspel. Och med ett brett register från operetter, underhållningsfilm och tunga dramatiska
rolltolkningar på Dramaten, Riksteatern mfl och film. Dessutom en musiker – slagverkare- av
världsklass. Gjort utlandsturnéer och spelat med jazzens- och populärmusikens storstjärnor men
också på Kungl. Operan och med Radiosymfonikerna. Skrivit musik för teater och film. En
musikalisk allätare och fortfarande trots sina 77-år en alert slagverksvirtuos av världsklass
som hanterar trumpinnar och vispar som en 20-åring. Tala om spirit!! Fick häromåret
medalj av självaste Kungen för sina insatser inom svenskt kultur- och nöjesliv. En legend och Ett
publikdragplåster!

Ewan Svensson – gitarrvirtuosen och improvisationens mästare! En gigant av
internationell toppklass men så har han också turnerat flitigt och spelat med de flesta storheterna,
svenska och internationella – musiker och sångare/sångerskor inom framför allt jazz- och
folkmusikens domäner. Men inget är främmande för denne allsidige speleman och musiker.
Spelar klassiskt, älskar stråkar och har bl.a. skrivit all musik till Meeting, ett s.k. cross-over
projekt för jazz- och stråkkvartett. Skriver, arrangerar och håller högklassiga jazzkurser. En
eftersökt gitarrvirtuos som turnerar flitigt. Ewan fick häromåret Kungliga Musikaliska
Akademiens medalj för sina banbrytande insatser inom improvisations-pedagogiken. Självaste
Kungen överlämnade medaljen till denne gitarrkung med ett sound som får hjärtan av is att
smälta.

Lasse Lundström – en basist av yppersta världsklass. En stilla och försynt man vid sidan
av basen. Med basen i hand blir det musik av högsta internationella klass. En virtuos på bas som
även har spelat med de flesta musiker och sångartister av högsta internationella och nationella
klass. På den långa och imponerande meritlistan finns också stråkpedagogexamen, lärare inom
improvisation- och jazz- och bas vid Musikhögskolan i Malmö men också som lärare i
improvisation i en fortbildning för musiklärare på samma högskola. Harry Arnold och Christer
Boustedtstipendiat. Orkester- och bandledare, kompositör och arrangör av såväl klassisk som
jazzmusik. Har bl.a.komponerat för och framträtt tillsammans med Kristianstads
Symfoniorkester och Unites Chamber Orchestra och i en massa andra sammanhang och
konstellationer. Numera vid sidan av turnerande och gästspelandet, lärare vid Musikgymnasiet i
Kristianstad.

Trion har tidigare gett bejublade kyrkokonserter med proppfulla kyrkor och en tacksam
och entusiastisk publik.

Nu har Ni chansen att boka en konsert med dessa eminenta och
publikdragande musiker till ett RIKTIGT K A N O N P R I S !!!
Passa på att boka en konsert NU i vinter, till våren, sommaren eller hösten
Ett fantastiskt erbjudande – Här är villkoren!
Priset för konserten är 12.000 kronor + resekostnad.
Inga andra tillkommande kostnader.
Konsertpriset faktureras via Ewan Svenssons bolag ESM-prod.
Ni äger rätt att ta entré till konserterna och de pengarna tillfaller Er
Ni svarar för event. annons- marknadsföringskostnader
Ni kan få pressmeddelande inför konserterna av oss via mail.
Med vänlig hälsning
Anders Zackrés – PR-ansvarig
Förfrågningar och bokningar:
ESM-Prod.
Att: Ewan Svensson
Västervägen 5
311 75 Falkenberg
Tel. 0346 829 36
Mobil. 070 57 00 993
Mailadress: info@esm-prod-com

