Stora improvisatörer och indiska
mästarmusiker i spännande möte
Efter en hyllad konsertturné i Indien i början av året, där Beches Brew
samarbetade med några av dagens ledande indiska musiker, är det nu dags
för konserter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Beches Indian Brew
intar Kulturkvarteret den 22 oktober!
Beches Brew är Bengt Bergers senaste grupp som bildades 2010. Nästan alla originalmedlemmar är
kvar, och har dessutom fyllts på med nya likasinnade. All musik är skriven av Bengt Berger, genren
kallas ”country & eastern” och är en relativt ny sorts musik som inte har något att göra med country &
western, även om det är en utåtriktad och lättillgänglig musikform.
Bengt ”Beche” Berger har en lång förbindelse med Indien. Redan 1965 inledde han studier i tabla och
mridangam och har sedan dess nära kontakt med det indiska musiklivet, många av de ledande
musikerna har kommit att bli nära vänner. I flera år har man diskuterat ett musikaliskt samarbete där
indisk och västerländsk musik möts och skapar något lustfyllt på högsta musikaliska nivå. Nu har det
äntligen blivit verklighet!

Beches Indian Brew • Lördag 22 oktober kl. 19.00 • Lilla salen
Medverkande:
Bengt Berger - trummor, kompositör, ledare
Jonas Knutsson – saxofoner
Max Schultz, gitarrer, banjo
Livet Nord - femsträngad fiol
Lise-Lotte Norelius - slagverk, elektronik
Sir Thomas Jäderlund - saxofoner, basklarinett
Thomas Gustafsson – saxofoner
Göran Klinghagen - gitarrer, banjo
Stefan Bellnäs – bas; Staffan Svensson, trumpet

Akkarai Sisters
Akkarai Subhalakshmi och Akkarai Sornalatha - fiol och röst
Bangalore N. Amrit - khanjira (tamburin)
Doe Kushiator - Blekete master drum, donno.
Arr: Musik i Syd, Kultur & fritid Blue Bird Jazzclub. Stjärnseriekonsert.
Konserten spelas även på Palladium Malmö fredag 21 oktober.
Pressbilder finns att hämta på Musik i Syds MyNewsdesk-sida:
https://www.mynewsdesk.com/se/musik_i_syd/latest_media/tag/kulturkvarteret-kristianstad#filter-list-items

Youtube-klipp https://www.youtube.com/playlist?list=PLecLZD6pKQugXPySsVQaUGMfcX1j02NMU
Kontaktpersoner:
Karin Carlqvist, produktionskoordinator, Kulturkvarteret, Musik i Syd, 0708-20 58 34
Louise Jennfors, kommunikatör, Kulturkvarteret, Musik i Syd, 0709-20 58 10

