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Hon har kallats en av Sveriges främsta och
mest personliga jazzsångerskor. Nu kommer
den Malmöboende kompositören och
jazzvokalisten Mimi Terris ut med sitt tredje
album.
Mimi Terris har redan gjort sig känd som en
musiker som inte drar sig för att trotsa
konventionerna. “Ett sansat, wild and crazy
och rätt underbart projekt” skrev Sydsvenskan
om kritikerrosade albumet Flytta hemifrån
2015, albumet där Terris varvade swingjazz
med taubsk vislyrik, blues med tango, och
gestaltade en bipolär depression på ett sätt
som få tidigare har vågat.
Även på det nya albumet, Den Stora Skalan, tar hennes låtar inspiration från olika genrer och
binds sedan samman av självsäkert flödande sång, kristallklart textförmedlande och bandets
svängiga driv. Låtarna spänner från rena jazzkompositioner, ballader och visberättande, till
svängig soul och 70-talspop. På Den Stora Skalan delar Mimi Terris ännu mer av sin historia,
både musikaliskt och personligt. Hon lyckas åter skriva sånger som känns unika och
välbekanta på samma gång, och som berör.
- Att leva på den stora skalan är för mig att våga ge sig hän, satsa, älska och känna mycket,
men också med risk att förlora mer. De här sångerna komponerade jag under en mycket
längre period än den förra, och det fanns tid till mycket eftertanke och musikaliska detaljer.
Mycket bra saker har hänt sedan den förra skivan släpptes och den här skivan handlar väldigt
mycket om bearbetning över tid - om rädslor, längtan och kärlek. När ett lugn lägger sig,
som på natten, det är då tankar, melodier och drömmar hörs tydligast. Text och melodi
kommer alltid samtidigt, som en liten slinga ljus att följa med framåt. Sen hittar jag fram till
pianot och klär sången i ackord.
På skivan hörs hennes sex fasta bandmedlemmar som alla är verksamma i Malmö, och efter
fyra års tätt samarbete blandas ett tajt samspel med virtuosa soloinsatser, och de
omsorgsfulla arrangemangen är skrivna av bandmedlemmarna. Dessutom medverkar den
hyllade munspelaren Filip Jers på melankoliska Balladen om Göteborg. Albumet spelades in
i februari 2017 av Måns Wikenmo i anrika Svenska Grammofonstudion i Göteborg, och
mixades av densamme på Tambourine Studios i Malmö.
Mimi Terris föddes 1984 i Göteborg och bor sedan 2009 i Malmö. Hon växte upp i en
jazzfamilj, studerade klassisk musik i Birmingham och Köpenhamn, tog ett sabbatsår, sjöng
jazz i New York och blev verksam som jazzvokalist 2011. Mimi Terris mottog Malmö Stads
Kulturstipendium 2016, och har släppt två tidigare album, They say it’s spring (2013)
och Flytta Hemifrån (2015) på danska skivbolaget Calibrated Music.
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Den Stora Skalan släpps på nätet och i butiker den 29:e september. Releasekonserter hålls
på Victoriateatern den 28/9 (Malmö), Nefertiti den 29/9 (Göteborg), och Fasching den 5/10
(Stockholm). Släppet följs av ytterligare spelningar i Sverige och Danmark, och en
albumturné 2018.
Medverkande
Mårten Lundgren (trp, flh), Mattias Carlson (sax, fl, clar), Måns Persson (guit), Johan Olsson
(pia, accordion), Mats Ingvarsson (bass), Kristoffer Rostedt (drums), Filip Jers (harmonica),
Måns Wikenmo (Percussion, synt, celeste, autoharp)
Låtlista
Vakna Upp // Om Jag Tappar Greppet // Den Stora Skalan // Päronträdet // Om Blommorna
Och Träden // Melodi // Om Du Vill Ge Dig Av // Stomp På En Söndag // Balladen Om
Göteborg feat. Filip Jers // Här Kommer Natten // Vaggvisa
Läs mer här -> www.mimiterris.com
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