Kv.Arken – Annika Jessen, klarinett, Elina Nygren, viola och Anna Thorstensson, cello – kommer till Palladium Malmö 22 maj.
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Kammarklezmer från Malmö med
Kv.Arken på Palladium Malmö 22 maj –
sex konserter med åtta i publiken (per
konsert)
Kv.Arken betecknar själv sin musik som drömsk kammarklezmer med nerv
och fokus. Med stor finess, intensitet och experimentlusta framför de både
traditionella och nykomponerade låtar. Trion bildades 2017 då klarinettisten
Annika Jessen fick i uppdrag att starta en ny trio inför festivalen Klezmer
Queens, och gjorde där succé tillsammans med Elina Nygren, viola och Anna
Thorstensson, cello. Nu i maj släpper de sitt första album: ”Frekvens”.

Annika Jessen har spelat klezmer från och till under 20 år tid. Hon är bland
annat medlem i klezmerbandet Tummel och turnerade i många år med
artisten Dánjal.
Elina Nygren har sin fasta hemvist i stråkkvartetten Vindla och
experimentella popbandet Cure-a-phobia, som båda har rönt stora
framgångar i Sverige såväl som utomlands, samt musikerkollektivet
Subchamber Ensmble.
Anna Thorstensson spelar allt från barock till rock och är en flitigt turnerande
musiker, bl.a. med Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye, Giovannikvartetten,
Systerskapa och kvartetten Sexton Strängar.
De tre medlemmarna har fortsatt att utforska trioformatet och skapat ett
kvarkiskt ljuduniversum med originella arr av traditionella klezmerlåtar och
egna kompositioner. Trion har en förkärlek för det melankoliska, drömska och
hudnära, och kallar sin genre kammarklezmer.
Kv.Arken (Kvarteret Arken) har tagit sitt namn efter kvarteret i Malmö där de
bodde och rörde sig när de bildades. Läs mer på www.kvarkenmusic.com
Vi släpper 8 platser till varje konsert utifrån de restriktioner som gäller just nu. Vi
avvaktar nya besked och släpper om möjligt fler platser. Varje konsert är 20 min
lång, och för den som minns Palladium från biograftiden, sker in- och utsläpp som
då – insläpp från Södergatan och utsläpp mot Hjulhamnsgatan.
Lördag 22 maj kl 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 & 20.30 • Palladium,
Södergatan 15, Malmö
Arr: Musik i Syd & Mix Musik
För mer information ring Ann-Marie Ekman, Musik i Syd, tel 0707-287525,
ann-marie.ekman@musikisyd.se
Se även www.palladium.nu, där du finner aktuellt program och
uppdateringar.

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har
för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också
utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.
Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge
människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett
kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra
levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i
Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till
kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha
möjlighet att producera och framföra liknande utbud.

