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DRUM VOICE RECORDS

Nu firar vi 5:e släpp!!!
L i v e p å B ar n! f e s t e n

Känn igen dig i känslan av en flygande härlig sommardag,
att kramas eller att behöva tröst en ödslig och ensam dag.
I Stjärnjazz får lyssnaren komma med till Emmas eget universum
där texterna speglar vardagsnära och angelägna ting.

Lyssna

https://soundcloud.com/emmadenward/sets/stj-rnjazz-med-emma-and-the/s-VSb8H

www.drumvoicerecords.com
www.facebook.com/emmadenwardjazz
www.andersvestergard.com
www.magnushjorth.com
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Inspelning, mixning och mastring Joakim Barfalk på Chromophone Studios.
Foto och dockmakeri Petra Löfmarck. Omslag Marianna Prieto.

Länkar

..
..........

Sång, text, musik Emma Denward
Piano, musik Magnus Hjorth
Bas David Andersson
Trummor, musik Anders Vestergård

Kontakt
mail@drumvoicerecords.com
Emma Denward, 0736-261750

.................
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Våren 2014 blev Emma ombedd att göra en jazzkonsert för barn
under Jazz och Bluesdagarna i Falkenberg. Detta blev startskottet för
Emma And The Jazzcrusaders, som nu ger ut en skiva med materialet
från sin liveföreställning! Alla låtar är originalkompositioner till största
delen skrivna av Emma. De spelades in i Chromophone studios i
Tvedöra i mars 2015. Emma är sångerska med många års erfarenhet.
Hon har gett ut två skivor tidigare. Dels med bandet TWANG! och
2013 kom första skivan, Cirklar, i eget namn. I och med arbetet med
Cirklar formades idén om att starta eget skivbolag tillsammans med
maken Anders Vestergård. Skivbolaget är tänkt att fungera som en
plattform för egna projekt, och nu släpper bolaget sin femte produktion!
Dessutom är Emma en omtyckt och respekterad sångpedagog, som
bland annat undervisar på jazzlinjen på Fridhems folkhögskola.

MEJERIET
LUND
15november
kl14.30

