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Konserten ingår i KMH:s jubileumsserie ”Låt dig lyftas av musiken - KMH 250 år”. 
 
Musik är ett fantastiskt verktyg för att balansera livets med- och motgångar. Vi kan lyftas 
av den, få hjälp att klara av jobbiga känslor eller inspireras när vi känner oss låga. Vi kan 
också påminnas om vad som är meningsfullt för oss, skapa livsmål eller att höra av oss till 
en gammal vän. 
Min förhoppning är att mina kompositioner ska väcka en sådan känsla hos dig. 
 
 
Rundown  
Den här låten inspirerades av Phil Markowitz komposition ”Sno Peas” som framförd av Bill Evans och Toots 
Thielemans. Låtens ramverk är det stadiga harmoniska flödet, med ackordbyten vid varje taktstreck. 
 
Hiding in the Soil 
Den här kompositionen är en hommage till violinisten Mathias Lévy. Efter att ha transkriberat hans 
improvisationer försöker jag närma mig hans spelsätt genom nya melodier. 
 
Once a Dreamer 
Melodin är inspirerad av min lärares improvisation över låten Rêverie (Django Reinhardts tolkning av Debussy). 
Stort tack till Aurélien Trigo för strålande guidning under mina år på musikhögskolan. 
 
Hyperrealism 
Låten är en gungande dans i 5/4. 
 
- ny konstellation -  
 
Inner Circle  
Som en hyllning till Joe Hendersons Inner Urge och violinisten Bastien Ribots makalösa improvisation över den 
skrevs Inner Circle. En tuff och mustig komposition som för tankarna till 60-talet. 
 
 

Program 
 



 

Du Bor Kvar 
Den här låten i tretakt är ett tack till någon som påverkade min musikalitet på ett djupt vis.  
 
Starfall 
Starfall är den nyaste låten. En meditation och kontemplation över livets förgänglighet och det vackra i det 
tillfälliga. 
 
Försvinnande 
Ännu en låt som väcktes ur reflekterandet av förgänglighet. Min bild av den här låten är varma melodier och 
toner som slingrar sig förbi lyssnaren. Varje musikaliskt moment passerar ständigt.  
 
Twilight Freeway 
Twilight Freeway är en saga om vilken frihet natten bär på. 
 
Egosystem 
Egostystem avslutar konserten och är ännu en hyllning till min lärare Aurélien Trigo som i själva verket skrev 
större delen av låtens melodi under sina egna studier. Här tolkar jag melodin med egen harmonik och form i ett 
sprakande avslut på min kandidatutbildning. 
 
 
 

Filip Magnusson - violin 
Felicia Roos - altsaxofon 

Marius Zeeberg - tenorsaxofon 
Ima Baeza Bilgin - piano 

Gabriel Dahl - kontrabas, elbas 
Magnus Jonasson - trummor 

 
Martin Widlund - gitarr 
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