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”The Thr i l l  I s  Gone”

D en 18  maj  s läpps 
” The Thr i l l  I s  Gone”, en 
duoplatta med L indha Kal-
lerdahl, röst  och Fabian 
Kal lerdahl, p iano. Musiken 
är  fr ia  to lkningar  av några 
k lass iker  ur  den amerikan-
ska populärmusikreper toa-
ren. T.ex E l l ington och Sond-
heim. D essa vävs  samman av 
fr ia  improvisat ioner. L indha 
och Fabian har  spelat  t i l l -
sammans i  17  år  och känner 
varandra utan och innan. D e 
tar  s ig  an musiken helt  utan 
förutbestämda idéer.
På sk ivan medverkar  Jo-
sef Kal lerdahl, bas  och Emi l 
Strandberg, trumpet som 
gäster  på ett  par  spår.

Lindha Kal lerdahl  har sedan t idigt 
2000-tal  var it  en stark och säregen 
röst på den internationel la improvi-
sationsscenen. Hyl lad för s ina egna 
album och projekt samt s ina sam-
arbeten med bland andra Ikue Mori , 
Sonic Youth, Marina Abramovic och 
Wil l iam Parker är hon en förebi ld 
för andra sångimprovisatörer och 
har v id s idan av konser ter även 
jobbat v id landets musikhögskolor 
och som gäst lärare och föreläsa-
re i  o l ika sammanhang. L indha har 
belönats med bland annat ”Jazz i 
Sver ige-pr iset”, var it  hedersgäst v id 
Umeå Jazzfest ival  samt mottagit 
”Jazz-kannan”. 
 
Fabian Kal lerdahl  är kanske mest 
känd för s it t arbete med gruppen 
MUSICMUSICMUSIC som tagit ho-
nom runt jorden v ia 8 ful längdsal-
bum och otal iga konser ter. Han är 
f l i t igt anl itad och hyl lad för s it t 
energir ika och finur l iga pianospel 
i  mängder av sammanhang. T.ex 
med The Splendor, L isa Björänge 
Quintet, Anna Lundqvist Quintet, 
Le Système, Enok, Hanna Elmqvist 
för att nämna några. Även Fabian 
har mottagit Jazz i  Sver ige-utmär-
kelsen. Vid s idan av s itt pianospel 
skr iver han musik för teater och 
fi lm.
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Mer fakta:  Skivan är  inspelad i  Spinroad Studios, ett gam-
malt nedlagt spinneri  i  L indome, en f in höstdag förra året. 
En gammal västtysk eko-maskin deltog även under inspel-
ningarna. Kom och gick som en tredje bandmedlem.


