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NEW TIDE ORQUESTA – SPIRITS: NURSERY RHYMES

New Tide Orquesta släpper sin 8:e platta!
20 år av stigfinnande i gränstrakterna mellan modern minimalism, argentinsk nytango och
klassisk barock, och 20 år av konserter runt om i världen. Den här gruppen har stötts och blötts
på turnéer genom Kina, Turkiet, Ryssland, Brasilien och hela Europa och känner sig lika hemma
på ryska rockklubbar som på konserthus i Shanghai. I våras släpptes Live In Rio (5.0 på
kritiker.se). Den 25:e november släpps nya studioalbumet Spirits: Nursery Rhymes!
New Tide Orquesta har blivit lite av en institution på den svenska musikkartan, en institution i
ständig rörelse. För tillfället utforskar gruppens kompositör Per Störby Jutbring vad man kan göra
med enkelheten, vad man kan få den att förmedla när den tolkas av akustiska instrument,
trakterade av musiker som lärt känna varandra bättre än de flesta musiker får möjlighet att göra
under en karriär. ”Spirits: Nursery Rhymes” skrevs som en konsert, och utgör ett verk med
akustisk orkestrering och elektroniska verktyg, som utmanar både musiker och lyssnare till att
inte fastna i sin föreställning om genrer eller om hur något ska låta. Orkestern växer och skapar
multiplicerade världar, för att i nästa ögonblick ge plats för en skör ensam melodi.
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NTO 20 ÅR



 ”Vi kickade ju igång jubileumsåret med ”Live in Rio” som släpptes 13 maj 2016. 20 år går fort när


det är roligt och vi kan se tillbaka på en karriär med mycket kul och bisarrt. Som t ex den
förvirrade

tolken i rysk TV eller borgmästaren i Diyarbakir som alla reste sig för när han plötsligt
gick mitt i konserten! Och de fulla konserthusen i Kina med en överentusiastisk publik, som
tömdes så overkligt snabbt efter sista låten. Och de kokande klubbarna i Buenos Aires och Berlin
och den där fina lappen som låg i logen efter konserten i Istanbul (”if I die, please play in my
funeral”). Eller ångesten när 200 miljoner TV-tittare väntar och vi inte hittar kontrabasen, eller när
bandoneonen tog en egen tur i en av Pekings 60 000 taxibilar. 20 år som svetsat samman ett
egentligen ganska brokigt gäng. Live in Rio var på samma gång ett bokslut och en konstnärlig
milstolpe. Nu går vi vidare!
’Live in Rio’ tog två timmar att spela in. ’Spirits: Nursery Rhymes’ har vi i hemlighet jobbat med
under två år! För första gången i NTOs historia har vi pluggat in våra akustiska instrument i
förstärkare, loop-pedaler, effekter och laptops. Efter 20 år är vi synkade både elektroniskt och
själsligt.”
Johanna, Thomas, Per, Josef och Livet
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Just nu arbetar Per och NTO med föreställningen Mönster Outside, ett svenskt-amerikanskt
samarbetsprojekt med koreografen Sidra Bell och hennes danskompani Sidra Bell Dance New
York, med premiär i New Orleans dec 2017.

