UNIT

produktioner 2018
Under 2018 kommer Unit tillsammans med några av våra främsta musiker
att erbjuda ett blandat urval av produktioner av jazz, soul och visa.
Pianisten och kompositören Lars Jansson är sedan 70-talet en av
Skandinaviens absolut mest omtyckta och anlitade.
Gustav Lundgren, jazzgitarrvirtuos och räknas idag som en av världens
främsta tolkare av Django Reinhardt.
Trumpetaren Jan Allan, en jazzikon som varit en del av den svenska
jazzscenen sedan 50-talet behöver nog ingen närmare presentation.
Från Johannesburg i Sydafrika kommer Mpho Ludidi en underbar singersongwriter med oemotståndligt svängig afro-soul.
Mats Klingström medlem i trion FJK och Sveriges främsta tolkare och
översättare av Leonard Cohens musik.

Unit är Musik i Blekinges ensemble bestående av Niclas Höglind - gitarr/
8-strängad gitarr och Kristofer Johansson -trummor/slagverk.
Duon har sin musikaliska tyngdpunkt
på jazz och improviserad musik men
jobbar gärna och ofta genreöverskridande. Sedan starten för drygt 20
år sedan har man gjort närmare 3000
framträdanden med såväl lokala som
internationella gäster.
Kontaktuppgifter finns på sista sidan.
Kristofer Johansson

Niclas Höglind

Lars Jansson
& Unit
”En jazzkväll som tog andan ur publiken”
Nerikes Allehanda
”Personligt färgat med Lars Jansson… Som pianist bländar Lars
Jansson med ett groovigt sväng och ett spel som flödar av kreativa
idéer. ”
Åke Holmqvist - Hässleholm
”Det blev en stämningsfull start på höstsäsongen på jazzklubben.
Kvartetten bjöd på musik att lyssna koncentrerat till, musik som har
innehåll och substans”
Bo Levander - Jönköpingsposten

Kan bokas under hela 2018
Tid enl. överenskommelse

Pianisten Lars Jansson behöver egentligen ingen
närmare presentation. Sägas kan att han har varit en del
av den svenska och internationella jazzscenen ända
sedan början av 70-talet och är en av våra absolut
största och mest uppskattade jazzmusiker.
Trion Unit har över 2500 konserter och clinics i bagaget
och har genom åren hunnit med att spela med ett stort
antal nationella och internationella artister.

Pris för konsert: 12900:Pris för clinic i samband med konsert: 3500:Priser inkl resa, hotell tillkommer.

Unit:
Niclas Höglind
Kristofer Johansson
Mattias Welin

Gustav Lundgren
& Unit At the Movies

Vad händer om man tar musiken från en
Disneyfilm och spelar den som svängig
gypsy-jazz i supergitarristen Django
Reinhardts anda?
Gitarristen Gustav Lundgren har tillsammans med Unit
gläntat på dörren till den tecknade och animerade filmens
värld. De har valt ut musiken ur några oförglömliga
filmklassiker, och med Gustavs bländande gitarrspel och
råsvängigt komp från Unit (Niclas Höglind, Kristofer
Johansson och Mattias Welin) framförs musiken som
glödande Gypsy Jazz eller Hot Club.
Välkommen till Gustav Lundgren & Unit ”At the Movies”!
I höst (2017) släpper de sin första CD tillsammans. ”At the
movies”

”Fantastiskt, uppfinningsrikt, dynamiskt, svängigt, flyhänt,
melodiskt och vackert.Allt på samma gång. Torsdagskvällens
konsert med Gustav Lundgren & more kunde inte bli bättre.”
Lasse Fagerberg, BLT
”Gustav Lundgrens fingerfärdiga och samtidigt melodiska
gitarrspel var ständigt i musikens mittpunkt, där ett smidigt och
följsamt komp bildade en fin grund för hans blixtrande snabba
solospel.”
Jan Strand, OJ
"Idéerna flödar när han sprätter iväg snabba fraser på sin
akustiska gura, lägger in typiska glidningar på en sträng, och
ibland stannar upp för att böja en ton eller skicka iväg en
glittrande hög fageolett…
Martin Erlandsson, Hallands Nyheter

Kan bokas under hela 2018
Tid enl. överenskommelse

Pris för konsert: 12900:Pris för clinic i samband med konsert: 3500:Priser inkl resa, hotell tillkommer.

Unit:
Niclas Höglind
Kristofer Johansson
Mattias Welin

Jan Allan
& Unit

Under 2018 kommer Unit att ge konserter tillsammans med
den legendariska trumpetaren Jan Allan.
Han är en ikon inom den svenska jazzen och har en helt unik
och omisskännlig ton.
Jan har nyligen gett ut en fotobok med egna bilder från 50talets musikerliv. Boken heter ”Jan Allan minns sitt 50-tal”
och kommer att finnas tillgänglig vid konserterna.

Kan bokas under hela 2018
Tid enl. överenskommelse

Unit:
Jonas Castell - bas
Niclas Höglind - gitarr
Kristofer Johansson - trummor

Pris för konsert: 13500:Pris inkl resa, hotell tillkommer.

Mpho Ludidi
& Unit
Svängig Afro Acoustic
Soul med Mpho Ludidi
från Sydafrika

Love, peace and understanding är ledord
för den sydafrikanske singer-songwritern
Mpho Ludidi. Det märks inte minst i hans
texter och musik och för alla som får
tillfälle att träﬀa och lyssna till honom.
I en konsert tillsammans med Unit, Niclas Höglind
och Kristofer Johansson, kommer ni att få njuta av
Mphos fantastiska röst och helt oemotståndliga
afro-soul.

Kan bokas under hela 2018
Tid enl. överenskommelse

Pris per dag: 7000:Pris inkl resa, hotell tillkommer.

Mpho Ludidi - sång, gitarr
Niclas Höglind, Niclas Höglind - 8-strängad gitarr
Kristofer Johansson - slagverk

Mats Klingström & Unit

bjuder på Cohen
och mer

Mats Klingström och Unit kommer stråla
samman för ännu en turné. Återigen är
det musik av den tidlösa poeten och
låtskrivaren Leonard Cohen som står i
fokus, men det bjuds också på en del
annat.
Mats Klingström har bl a gjort sig känd som en av
våra absolut främsta och mest älskade Cohentolkare. Han har översatt mycket av Cohens musik
till svenska och hans cd ”Jag är din man” har
hyllats i pressen.
Unit har under 20 år tillsammans hunnit samarbeta
med en stor del av den svenska jazzeliten och gjort
mängder av konserter med bl a vis- och
folkmusiker.

”Lång färd in i Cohens spänningsfält…” - Svenska Dagbladet
”Klingström…en förnyare av svensk visa” - Dala Demokraten
”Cohen, tolkningar som sitter perfekt” - Allas
”Klingström tolkar Cohen som ingen annan” - Nordvästra Skånes Tidningar

Kan bokas under hela 2018
Tid enl. överenskommelse
Pris för konsert: 12900:Pris inkl resa, hotell tillkommer.

Josette Bushell-Mingo
& Unit
Oskar Appelqvist - keyboards
Niclas Höglind - gitarr
Kristofer Johansson - trummor

”Josette Bushell-Mingo frälste publiken
på tio sekunder….
Alla sitter och ler och njuter av en
fantastisk sångerska. En röst med
närvaro, tryck, känsla, värme, dynamik
och en oerhörd musikalitet. Stevie
Wonders Superstition svänger redan när
Kristofer Johansson drar igång groovet,
Oskar Appelqvist och Niclas Höglind
kommer in med det legendariska riffet
och allt sitter som en smäck. Rodgers
and Harts klassiker från 1937, My
Funny Valentine, följer och Josette
Bushell-Mingo visar med sin
känslosamma sång att hon även
behärskar jazzballadens svåra konst.”
Lasse Fagerberg BLT

”Josette Bushell-Mingo slog knockout
på publiken när hon jazzade loss på
Byteatern med de skickliga musikerna i
Unit”
Joachim Nilsson Barometern

Kan bokas under hela 2018
Tid enl. överenskommelse

Pris för konsert: 15000:Pris för clinic i samband med
konsert: 3000:Priser inkl resa, ljudtekniker, PA till
små och medelstora lokaler.
Hotell (5 personer) tillkommer.

Kontakt
För bokning och info:
Niclas Höglind 0766-362965
niclas@musikiblekinge.se
Kristofer Johansson 0766-362960
kristofer@musikiblekinge.se

