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På femtio- och sextiotalet var det vanligt med jazzmusik för  
fyra eller fem blåsare och komp, och Arne Domnérus orkester  
som jag spelade med och skrev för var förebild för otaliga  
jazzgrupper i hela Sverige. När rockmusik började bli ungdomens 
musik försvann den typen av orkestrar mer och mer. Därför  
känns det spännande att efter många år skriva musik för  
just den sättningen igen.

During the fifties and the sixties it was common for jazz groups to 
include four or five horns. When rock music became the music of 
the new generation, this type of composition was seen less and 
less. Due to its rarity it is an exciting opportunity to, after all these 
years, write music for that very composition again. 

Georg Riedel

SIGNERAT RIEDEL
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1. The Serious Game  
har sina rötter i 50-talets jazzmusik. Jag upptäcker att jag kommer ihåg 
hur man skriver för blåsensemble, och jag har nog lärt mig en del nytt 
också.

2. Carousel 
bygger på en fanfar som går i dur och moll på samma gång. Den går även i 
två tonarter samtidigt.

3. Channa 
är en hyllning till min yngsta dotter Channa. Bill Evans är med på ett hörn 
också.

4. Måndans 
Att spela med Östgötabandet kräver att man dubblerar på flera  
instrument och behärskar olika musikidiom. Det har jag tagit fasta  
på i detta stycke.

5. This Song Is for You 
är en hyllning till min gamla vän Bengt Arne Wallin. Den spelades första 
gången på en konsert till hans minne.

6. A Short Story 
ger oss en tillbakablick på 50-talsjazz, fast med dagens erfarenhet.
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Georg Riedel

7. Reminiscence 
När jag skrev den här balladen hade jag både Hans Åkesson och Arne 
Domnérus i tankarna.

8. On and on and…
är ett modernistiskt repetitivt stycke påverkat av judisk folkmusik.

9. och 10. Light and Shade – Dream Music 
Musik som gränsar till västerländsk konstmusik.

11. Canon 
är en kanon där de olika stämmorna kommer in så tätt att man knappast 
uppfattar det som en vanlig kanon.

12. Landscape – Velvet 
De här två melodierna har jag skrivit som en hyllning till barytonsaxen och 
till Duke Ellington. Jag tänker på Harry Carney, vars sound så starkt fär-
gade Duke Ellingtons musik och på Lars Gullin, som med sitt spel skapade 
ett nordiskt uttryck inom jazzen.

13. Bullerbyn 
är ledmotivet från Lasse Hallströms filmer om Barnen i Bullerbyn. Det får 
bli en melodisk och stillsam avslutning.
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Östgötabandet är en av Östgötamusikens fyra ensembler och har en  
omfattande konsertverksamhet med uppemot 150 konserter om året. 
Ensemblen har en rik repertoar med alltifrån egna komposititioner till 
nya arrangemang på redan känd musik.
Förutom gruppens egna konserter musicerar man regelbundet med 
många ur den svenska jazzeliten som Jan Allan, Peter Asplund,  
Isabella Lundgren, Jojje Wadenius för att nämna några.
Att lyfta fram ny musik genom att beställa nytt material från svenska 
jazzmusiker är viktigt och bandet har tidigare fått musik skriven till 
sig av bl.a. Örjan Fahlström och Ann-Sofie Söderqvist. På denna skiva 
presenterar Östgötabandet 14 nya kompositioner av en av de mest 
tongivande svenska kompositörerna i genren, nestor Georg Riedel.

Östgötabandet is one of four ensembles from Östgötamusiken. With up to 
150 concerts a year, Östgötabandet provides both original works to new 
arrangements of previously known music. The band has a history of work-
ing with some of the best Swedish jazz has to offer. This includes names 
like Jan Allan, Peter Asplund, Isabella Lundgren, and Jojje Wadenius. 
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Få musiker i Sverige har satt sådan prägel i den svenska musikaliska 
folksjälen som Georg Riedel. Under hela sitt verksamma liv har Riedel 
förmedlat toner till folk i alla åldrar. Med musik som sammanflätats med 
Astrid Lindgrens böcker och med musik som skapats i samarbete med 
storheter som Lars Gullin, Arne Domnérus och Jan Johansson har Georg 
Riedel blivit väl känd bland jazzälskare men också bland allmänt musikint-
resserade. Som kontrabasist, kompositör och arrangör har Riedel gjort ett 
stort avtryck. Georg Riedel föddes 1934 i dåvarande Tjeckoslovakien och 
kom som fyraåring till Sverige i flykt från nazismen. Som ung studerade 
Riedel musik, från sång och fiol och vidare till kontrabas. Riedel har inte 
bara skrivit sånger som Du käre lille snickerbo och Idas sommarvisa utan 
även körmusik och opera. Att Georg Riedel och Östgötabandet funnit 
varandra måste ses som en unik och viktig händelse som kommer bära 
frukt för lång tid framöver. Kommande generationer kommer ta del av den 
unika speglingen av den ensembleform som Georg Riedel varit stor del av. 
Riedels musik är komplex i all sin enkelhet, finurlig i all sin prakt och unikt 
enkel med en folklig prägel. Tack vare sin lättillgänglighet så lär Georg 
Riedels musik bestå.

GEORG RIEDEL

Peter Stolpestad
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GEORG RIEDEL Few musicians in Sweden have influenced the musical soul of Sweden in 
the way Georg Riedel has. Throughout his career Riedel has managed to 
capture the hearts of Jazz-lovers and the people of Sweden. His works 
range from iconic songs for Astrid Lindgren’s magical worlds to Opera. 
Riedel creates simple but clever music with an affable touch.

Foto: Noomi Riedel
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Pelle Anelid - Trumpet and flugelhorn
Hans Åkesson - Alto saxophone, clarinet and flute
Lars Sehlstedt - Baritone saxophone and bass clarinet
Lars Hedlund - Trombone
Niklas Hakegård - Piano 
Mats Bergström - Bass
Olle Bohm - Drums and vibraphone
Georg Riedel - Bass on track 12

Produced by -  Georg Riedel and Lars Nilsson

Recorded February 5-7, 2018 in Nilento Studio, Göteborg
Recorded, mixed and mastered by Lars Nilsson
Assistant engineer, Michael Dahlvid
Secretary and contractor, Jenny Nilsson
Translations: Daniel Emilsson 
Photos: Daniel Emilsson, Noomi Riedel, Lars Sehlstedt

www.nilento.se 
www.ostgotamusiken.se
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www.ostgotamusiken.se
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