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Folk & Jazz
Meta Roos
Trio X Lennart Simonsson, piano, Per V Johansson, bas
Joakim Ekberg, trummor
En av Sveriges främsta sångerskor inom jazz-blues-revy-visa, Meta Roos, tilldelades det fina priset – Jan Johanssonstipendiet 2018. Det blev upprinnelsen
till ”Folk & Jazz”, ett album på svenska i Jan Johanssons anda och en hyllning till
svenskt musikarv!
Och som så många gånger tidigare så samarbetar Meta Roos med Trio X. Tillsammans har dom skapat svängiga
nytolkningar av traditionella folkvisor såsom Visa från Utanmyra , Höök Olles polska och Allt under himmelens fäste,
men också spännande versioner av t ex danska melodifestivalettan Dansevise och Oscar Lindbergs vackra Fädbodpsalm. Hör Meta Roos och Trio X live! Konserten svänger lika mycket och sprudlar dessutom av scennärvaro och
smittande spelglädje.
Ur recensioner av Folk & Jazz,
”Det är musikaliskt/sångligt uttrycksfullt, humoristiskt, för att inte säga burleskt och ibland
nästan vemodigt vackert. Med ett innehållsligt rikt och mångfacetterat låtmaterial har Meta Roos
med utmärkt triokomp lämnat ett övertygande bidrag till den svenska sommarmusiken.” LO
Rindberg LT Östersund.
”Trio X … klarar den svåra balansgången att spela denna folkliga jazz på sitt sätt, arvet kan nog
annars kännas tungt. Och Meta Roos sjunger med fin frasering och tydlig artikulation, med en
egen stämma, stark och varm.” Lira sept. 2019

Meta Roos har genom åren förnöjt publiken på såväl jazz – som underhållningsscenen. Denna genuina dalkulla
övertygar i allt hon tar sig för. Hon har sedan 80-talet sjungit i allt från storband till ledmotivet i Disneyfilm.
Trio X, Lennart Simonsson, piano, Per V Johansson, bas och Joakim Ekberg, trummor. En uppskattad improvisationstrio som gärna arbetar utforskande och gränsöverskridande och de erfarna musikerna låter sig inspireras av många
genrer. Sagt om Trio X: ”Men att det går att stöpa om annan musik till jazz har visats många gånger och Trio X
arrangemang och improvisationer över materialet är genomarbetade och smakfulla.”
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