
-Trions femte CD, Ariadne inrymmer ett
intensivt, tätt och nära samspel med stor 
lyhördhet för skiftningar och snabba
musikaliska scenförändringar. Energisk
och dynamisk musik i skärningspunkten
mellan Lars-Erik Norrströms komposi-
tioner och trions fria improvisationer. 
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Lars-Erik Norrström
mail: norrstroems@telia.com

Trumslagaren Terje Sundby är bosatt i Göteborg där han arbetar som musiker och kom-
positör. Han är även sedan några år tillbaka lärare vid Musikhögskolan i Ingesund och ”det
rytmiske Konservatorium” i Ålborg , Danmark. Terjes egna kompositioner och arrange-
mang finns utgivna på ett album med nystartade "Ynde"  och på 4 CD-skivor med grup-
pen Corpo.  Terje Sundby har sedan  17 års ålder uppträtt i Sverige, Norden och Europa
med många olika grupper och välkända jazzmusiker som Palle Danielsson,  Anders Jormin,
Joakim Milder,  Thomas Stanko, Lennart Åberg,  Anders Bergcrantz, Lina Nyberg m fl.  

Basisten Owe Almgren fick sin utbildning vid Musikhögskolan i Göteborg där han tog sin 
examen 1994. Han är sedan dess verksam som R&B & HipHop - musiker, kompositör, lä-
rare och arrangör. Owe har arrangerat musik för såväl "Bohuslän Big Band",  som Claes
Jansson, han har spelat med  Jojje Wadenius, "TG Evil Orchestra" och duon "Bastu" med
Yasuhito Mori, Jim Beard, för att nämna några.

Lars-Erik Norrström, professionellt verksam som pianist och kompositör sedan 30 år 
tillbaka, har som solist och medlem av olika grupper framträtt på jazzscener och jazz-
festivaler i Sverige, Norden, Europa och Sydafrika.  Lars-Erik har fått omdömen som ”En
bländande pianosolist”, ”Norrström är en briljant kompositör”, ”Utan tvekan hör Norr-
ström till våra stora musikprofiler” och ”Lars-Erik Norrström personifierar den kom-
promisslöse konstnären”.  Tidigare verk av Lars-Erik Norrström finns utgivna på kriti-
kerrosade album med grupperna Kejsaren,  Arp, Corpo och på soloskivan ”Let´s take ano-
ther dream”.

lars-erik norrström trio
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www.xgac.se/trion
www.xgac.se/norrstroem
www.lj-records.se


