
Country & Eastern – Your favourite provider of Al Dente Music. 

9 september släpper vi tre album i tre olika genrer: En jazzplatta med Berger Knutsson 
Spering som blivit kvartett, ett text- och folk-improvisationsalbum med Thomas Tidholm 
och Jonas Knutsson samt ännu en historisk Dhrupadutgivning med Zia Mohiuddin Dagar, 
nu ackompanjerad av 100-årsjubilerande Pandit Taranath, inspelad i Stockholm 1969!

BERGER KNUTSSON SPERING SCHULTZ 
BLUE BLUE (CE34 CD & DIGITAL)
Efter 19 år hittade Berger Knutsson Spering en fjärde medlem: Max Schultz!
Trumslagaren Bengt Berger, saxofonisten Jonas Knutsson och basisten Christian 
Spering bildade trion Berger Knutsson Spering 1996. Först nu är vi mogna att 
utöka gruppen och har då valt den av oss och alla andra så älskade gitarristen Max 
Schultz som fjärde medlem.

Under två dagar i maj 2015 spelade vi in och med den underbara atmosfären 
inom gruppen och i studion resulterade det i tolv nya låtar komponerade av alla 
gruppens medlemmar, samtliga är förstatagningar!

  Den 9 september kommer BLUE BLUE med Berger Knutsson Spering Schultz! 
Releasekonserter: 10 sep – Jazz i Umeå, 11 sep – Pygméteatern, Stockholm, 
12 sep – HiJazz, Uppsala. 30 september åker trion till Indien för att göra konserter.

THOMAS TIDHOLM & JONAS KNUTSSON  
ORSA BY NIGHT (CE35 CD & DIGITAL)
Fem år efter ett möte på en kurs i låtspel för blåsare har Thomas Tidholm och 
Jonas Knutsson skapat musik och text som från ett ursprung i Orsa via ett litet 
rum på Brännkyrkagatan omfamnar världen.

”Vi träffades på en kurs i låtspel för blåsare i anslutning till Hovrastämman 
i norra Hälsingland. Jonas var lärare, Thomas entusiastisk deltagare. Kontakten 
utvecklades och 2007 gjorde vi en CD m poesi och blås som hette Himlen Har 
Inga Hål. Det var därifrån som en gemensam musikalisk resa fortsatte, nu i ett 
litet rum på Brännkyrkagatan i Stockholm. Vi lämnade aldrig Orsa men världen 
blev lite större för varje gång. Vi började spela in. Vi höll på då och då under fem 
år. Det blev en CD. Orsa by Night. Men det fortsätter.” – T. Tidholm (förkortat)

  Den 9 september kommer Orsa By Night med Thomas Tidholm och Jonas Knutsson.

ZIA MOHIUDDIN DAGAR & PANDITH TARANATH  
LIVE IN STOCKHOLM 1969 (CE36 CD & DIGITAL)
Detta är en liveupptagning med ett av den nordindiska Dhrupad-musikens 
största namn Ustad Zia Mohiuddin Dagar på sitt första Stockholmsbesök 1969 
ackompanjerad av Pandit Taranath Rama Rao i den kanske enda inspelningen 
där han spelar Pakhawaj. De båda mästarna var på väg hem till Indien efter 
sina första besök i Nordamerika där de undervisat vid Wesleyan University 
i Connecticut och Ravi Shankars nyöppnade skola för indisk musik i L.A. 
Eftersom jag varit elev till Taranath och då bott i Dagars hus i Bombay bjöd 
jag dem att stanna till i Stockholm och göra inspelningar för SVT och SR samt 
ge ett par konserter. En av dessa ägde rum i målaren Axel Törnemans ateljé. 
Inspelningen av konserten blev så fin att vi nu här kan höra deras version av 
Raag Chandrakauns. – Bengt Berger

  Den 9 september släpps Live In Stockholm 1969.
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