
ISKRA
LIBERTÉ EGALITÉ HUMANITÉ (CE21)
Från år 1970 till 1992 var Iskra skandinavien främsta grupp inom 

den fria improvisationsmusiken. Musiken var personlig, oförutsägbar, 

rolig, innerlig och dramatisk och byggde på kollektiv improvisation 

i ett tätt samspel som inte stannade inom några genregränser. 

Gruppen gjorde fyra LP- och ett CD-album. Originalmedlemmarna 

Jörgen Adolfsson, Tuomo Haapala, Sune Spångberg och  

Arvid Uggla samlades 2003 för en spontan och underbar 

konsert på Café Agueli i Stockholm. Här har Ni den.

BENGT BERGER, ROLAND KEIJSER, 
KJELL WESTLING 
THE VEDBOD TAPES (CE20)
Tre instrumentalister ur den progressiva musikrörelsen 

träffades under en helg sommaren 1977 i en vedbod i Södra 

Dalarna  för att spela så många meningsfulla toner som möjligt. 

Här har Ni väldigt många av dem. Fria associationer från vår 

musikvärld. Så mycket spelte vi att det som inte fick plats blev 

ett digitalalbum med More Vedbod Tapes (CEX15).

BERGER, KEIJSER, WESTLING: MORE VEDBOD TAPES (CEX15)

SASHI & RAVI BELLARE
TABLA JUGALBANDI fOR USTAD 
SHAMSUDDIN KHAN’S PUNyATITHI (CE18)
Det legendariska tvillingparet Shashi och Ravi Bellare framträdde 

1968 efter flera års uppehåll vid en hyllningskonsert för deras 

gurus guru Ustad Shamsuddin Khan. Salen var fylld av tablaspelare 

och konserten är berömd. Här har Ni den. Samtidigt släpper vi ett 

digitalalbum med Ravi Bellare, en solokonsert, inspelad vid en privat 

konsert några dagar efter (CEX16).

RAVI BELLARE: A PRiVATE TABlA COnCERT AT inDORkAR’S hOuSE 
in ChEMBuR, BOMBAy 1968 (CEX16)

ELIAS KRANTZ
NIGHT ICE (VINyL EDITION) (CE17V)
Al dente-post-rock-indie-instrumental-krautrock-neojazz-alternative-

electronic-psychedelic-experimental-pop är den självklara etiketten 

för Elias Krantz skiva Night Ice som kom ut på Country & Eastern-

etiketten den 23:e maj 2011. Trycket att få den i vinylform har varit så 

stort att nu. Exakt ett år senare kommer den på vinyl.

17 MAY– 9 SEPTEMBER 2012

BUCKY DOME 
PÅ SKEPPSHOlMEn
Sommaren 1971 byggde Moderna 
Museet tillsammans med Bengt 
Carling, en ”dom” efter den 
amerikanska arkitekten Buckminster 
Fullers idéer om ”more with less”

Under sommaren 1971 bodde 
jazzmusikern Don Cherry med sin 
fru konstnären Moki Cherry och 
barnen Neneh och Eagle-Eye Cherry, 
en hund och en katt i “Arresten” 
på Skeppsholmen. Under hela den 
sommaren bjöd familjen Cherry in 
musiker- och konstnärsvänner till 
”Domen” som spelade, jammade, 
uppträdde, målade och hade 
pedagogiska program för barn, 
unga och vuxna.

Torsdag 17 maj är det stor 
galapremiär för den nyöppnade 
Domen i muséernas trädgård på 
Skeppsholmen. Neneh Cherry & The 
Thing och Eagle-Eye Cherry och 
The Organic Music Band spelar live. 

Under hela sommaren 
kommer Domen att vara en 
musikalisk mötesplats i en 
anda av då och nu. 

www.modernamuseet.se/sv/
Stockholm/Program/Bucky-Dome/ 
och C&E site.

 

MERA GARTZ In MEMORIAM
28 april rycktes den svenska progg-
musikens galjonsfigur Thomas Mera 
Gartz ifrån oss. Bland mycket mycket 
annat var han en del i Bitter Funeral 
Beer Band (CE09-CEX09). Två indiska 
C&E-musiker har också gått bort i år.
Shashi Bellare och K. Shivakumar.

 

Webbshop
www.countryandeastern.se
Köp fysiska eller digitala album från vår 
webbplats. Vår distributör är Naxos.
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Releaseparty i Domen på Skeppsholmen tisdag 22 maj kl 17. 
LIVE: Iskra, Roland Keijser & Bengt Berger. DJ: Elias Krantz.


