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Livet Nord Röst, fiol

Thomas Gustafsson Saxofoner

Jonas Knutsson Saxofoner

Thomas Jäderlund Röst, saxofoner, klarinett

Mats Öberg Röst, munspel, keyboards

Max Schultz Röst, gitarr, banjo

Göran Klinghagen Gitarr, banjo

Stefan Bellnäs Bas, pedal steel guitar

Bengt Berger Trummor

Sigge Krantz Ljud

SpElplan

13/9 Umeå

14/9 Västerås

15/9 Hallsberg

16/9 Söderhamn

19/9 Fasching, Stockholm

20/9 Ljungskile

21/9 Nefertiti, Göteborg

BECHES BREW BIG

Förra året fick jag till min stora glädje Jan Johansson-

stipendiet. Med det följde en konsert vid årets stipendiegala 

som infaller söndagen 16/9. Eftersom jag visste om denna 

spelning i så god tid så kunde jag slå ihop de två olika 

versionerna av Beches Brew, Östkustupplagan och Västkust-

upplagan (som spelat samma repertoar men på olika ställen) 

och boka en turné i september. Så för första gången kommer vi 

med denna ännu ohörda orkester med några av landets främsta 

musikanter. Ni känner alla till dem, De är underbara. Missa inte 

chansen att höra oss. Vi kommer att ha det toppen tillsammans.

Bengt Berger

“Bengt Berger has managed 

to get a band together 

that conveys all his 

characteristics as composer, 

musician and band leader: 

The modal, the ethnic, the 

melodies, rhythms, the 

oldfashioned, avante garde, 

odd meters, humour and 

seriousness, chastity and 

sex, childishness, wisdom and 

senility. And most of all the 

good spirit that hopefully 

will make you happy as well.”

CD ROOTS

“Det var omtumlande och helt 

enastående! Omöjligt att 

greppa upplevelsen när man 

knappt hinner förstå vad som 

händer i en enda låt. Att 

det här överhuvudtaget finns, 

tänker jag en smula uppvärmd 

och omförälskad i både 

tillvaron och musiken.”

HEnRIK JöHnEMaRK, MalMö 5/12 2010

“And it is all here on 

Beches Brew, one of the most 

spectacular records to come 

out of Europe in 2009... Beches 

Brew in its entirety, is a 

wonderfully crafted suite. It 

is a world of music that ebbs 

and flows through the soul of 

Berger, memorably interpreted 

by his fellow journeymen.”

all abOUT Jazz, 2010

“Bengt Berger er 67 år ung 

svenske som har bokstavelig 

talt har spilt ei sentral 

rolle i svensk jazz og musikk 

med etnisk tilknytning.  

Dette er høyst personlig 

musikk i en rekke grenseland. 

Det er musikk som snakker til 

mennesker med mange slags 

preferanser og som utfordrer 

både de som skaper den og oss 

som lyttere.”

nETTavISEn

“... Grymt lekfullt och 

musikantiskt. En människa 

som har fördomsfria öron och 

tål att vara pingisboll kan 

bli furstligt underhållen.

Ingen svensk bär en musik - 

hjärna som Bengt Bergers. 

Nu har jazztrumslagaren som 

försjönk i musik från Afrika 

och Asien fött ett syskon 

till sin tio år gamla “All 

Time High”-platta.”

alExanDER agREll/SvD

The music on this disc is 

indeed a fine equilibrium, 

a flavoured mixture, a tasty 

brew of various influences. 

It’s jazz, it’s world music, 

but it’s also so much more. 

It completely absorbed me. 

Excellent stuff. No wonder that 

“Beches Brew” got nominated for 

a Swedish Grammy.

UnITED MUTaTIOnS

“... Där blir Beches brygd 

berusande, krävande och 

fullständigt fantastisk. 

Tankar du ner albumet från 

www.countryandeastern.se 

kliver två extra låtar in 

i ditt liv.”

CORREn

“... De 17 låtarna, som 

Berger själv stämplar som 

rytmiska, humoristiska, 

modala och tankfulla 

eller rätt och slätt 

pretentiösa, bildar en av 

årets mest spännande svenska 

jazzutgivningar.”

OllE HERnEgREn/nWT

“... Beches brygd blir rentav 

bara bättre med åren.”
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http://www.countryandeastern.se

