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”Vol II” är den andra releasen från malmöbaserade Perssons Sexa som ligger på Havtorn Records.
Gruppens självbetitlade albumdebut kom 2013 och förståsigpåare hävdade att den var högst 
originell med sina starka kompositioner, eget sound, spelsätt och oväntade former.

Den nya skivan spinner vidare på detta framarbetade tillvägagångssätt med brett känsloregister, 
nya uttryck och där musiken envist går sin egen väg. Låtarna är skräddarsydda för gruppens 
medlemmar med deras olika röster och spelsätt i åtanke. Detta resulterar i stort utrymme för 
solistiska utsvävningar i musik som annars fokuserar mycket på melodier, stämningar och samspel.solistiska utsvävningar i musik som annars fokuserar mycket på melodier, stämningar och samspel.

Några av Öresundsregionens mest aktiva och intressanta yngre musiker är det som bildar 
Perssons Sexa. Medlemmarna har ertappas på bar gärning i både underground och 
mainstreamsammanhang med att spela jazz, pop,soul, hip hop electro, 8-bits chiptunemusik
samt driva jazzklubbar och skivbolag. 

Nytt för andra releasen är gästande musiker Ellen Pettersson (Hey Elbow, Allra Käraste Syster mfl)
och Karolina Almgren (Sisters of Invention, Fanny Gunnarsson Quartet mfl).
Gruppen har även samarbetat Gruppen har även samarbetat med en bildkonstnären Karl Persson som illustrerat skivans nio
musikstycken med personliga tolkningar i bild. Karl är diagnostiserad med autism, epilepsi,
Aspergers syndrom och tremor (skakningar) vilket sätter stor prägel på hans konst. 
Perssons Sexa hoppas genom detta samarbeta kunna visa på värdet av konstnärer som Karl med
intellektuella funktionsnedsättningar.

All musik är skriven av Jens Persson förutom spår 4 av Hirokazu ”Hip” Tanaka som är taget från
Super Nintendospelet ”Earthbound” men omarrangerat för tre blåsare.

Perssons Sexa Vol II är inspelad i Sunnanå Studio utanför Malmö, januari 2016.Perssons Sexa Vol II är inspelad i Sunnanå Studio utanför Malmö, januari 2016.
Mixad och mastrad av Tobias Ekqvist.
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Medverkade:

Jens Persson - altsax/komposition
Karolina Almgren - sopransax
Ellen Pettersson - trumpet
Petter Hängsel - trombon
Tobias Ekqvist - elgitarr
Oscar Johansson- pianoOscar Johansson- piano
Johannes Vaht - kontrabas
Kristoffer Rostedt - trummor


