BRIDGET MARSDEN &
LEIF OTTOSSON
Bridget Marsden & Leif Ottosson är två nya
stjärnskott på den svenska folkmusikscenen
som bildar en duo som 2015 släpper sitt
debutalbum Mountain Meeting, ett album fyllt till
bredden med innovativa tolkningar av den
nordiska folkmusiken. De bjuder på ett urval av
egna kompositioner och traditionellt material,
och rör sig sömlöst mellan atmosfärisk
improvisation och drivet låtspel. Möt fiolen och
dragspelet på sätt som kommer överaska även
de mest hängivna folkmusiklyssnarna.
Om musikerna:
Duon Bridget Marsden (fiol) och Leif Ottosson (accordeon) bildades 2009 när de möttes på
folkmusiklinjen vid Kungliga musikhögskolan, och har sedan dess mött en bred publik på både
små och stora scener i Skandinavien och Storbritannien. Det som började i ett gemensamt intresse
för det riktigt tighta traditionella låtspelet landade snart ett utforskande av arrangemang med
massor av plats, som förfinades under många konserter de kommande åren. Duons särpräglade
stil tog form i mötet med berättaren Dominic Kelly, där duon fick möjlighet att verkligen djupdyka i
folkmusikens bildliga och berättande kvaliteter, vilket till slut resulterade i debutalbumet ‘Mountain
Meeting’ (2015, Playing With Music).
Om albumet:
Mountain Meeting är ett efterlängtat debutalbum från en allt
hetare duo på folkmusikscenen. Egna kompositioner varieras
med traditionellt material, men gemensamt är de atmosfäriska
soloutflykterna, det tighta låtspelet och ljudlandskapen som
gränsar mot det filmiska. Gästspel från Olof Wendel (vibrafon/
marimba), Valter Kinbom (slagverk) och Leo Svensson (cello)
bidrar till oväntade utflykter och en stor dynamisk spännvidd.
Mountain Meeting är en platta för alla lyssnare som tilltalas av
avskalad och experimentell instrumentalmusik.

”En imponerande dynamik och ett
nästan overkligt fint samspel”
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Twitter: @bridgetleif
Instagram: @bridgetandleif
Soundcloud: Bridget & Leif
Facebook: Bridget Marsden & Leif Ottosson

”Ett rikt, fylligt och avancerat album som ger den
fokuserade lyssnaren en högtidsstund”
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