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Makross föddes efter ett passionerat möte fyra jazzmusiker emellan en mysig höstkväll för 
fyra år sedan. Ackordsinstrumenten ratades snabbt till förmån för trummor, bas och inte 
mindre än två saxofoner, en stor och en liten. Makross var i ett tidigt stadium medvetna om 
vart dem ville rent musikalsikt. Makross ville utforskade de öppna nordiska landskapen med 
en stark förankring i den amerikanska jazztraditionen och med en stor gnutta humor och 
allvar. 

Sedan debuten med ”Det är inte så lätt” 2012 har medlemmarna i Makross övat på att baka 
baguetter med riktigt stora luftbubblor i, uppträtt på samma scen som Måns Zelmerlöw och 
Christer Fuglesang, men även spelat för Sveriges förra utbildningsminister på en partifest. 
Men utöver dessa bedrifter har de även jobbat på uppföljaren ”Kapitel 2 - Vilken lycka”. 

Från sina stapplande första steg har Makross nu hunnit med att både spela på klubbar och 
festivaler i norden samt en turné i Estland där idéerna till nya skivan ”Kapitel 2 - Vilken lycka” 
började ta form och Makross är nu redo för att ge sig ut i världen igen. På första skivan 
experimenterades det mycket, en nödvändig process för att utvecklas enligt medlemmarna 
själva. Inför andra skivan så har bandet hunnit landa i sitt sound och uttryck. Denna gång får 
Makross dessutom förstärkning av erkände pianisten Maggi Olin som på ett par spår ger 
extra energi till musiken med sitt fina pianospel. Makross har utvecklats, hittat sin egen väg 
och fått smak på livet där humor, frihet och spelglädje präglar musiken.

I samband med releasen görs en turné där de besöker följande städer: 
5/5 Folk å Rock, Malmö
27/5 Brötz, Göteborg
28/5 Nationernas hus, Linköping
15/7 Davidshallsbron, Malmö
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Mera om Makross

Rasmus Nyvall är saxofonist, klarinettist och kompositör. Han är uppvuxen i Bäckhammar och bosatt i 
Malmö sedan 2008. Rasmus är medlem i det musikerägda skivbolaget Havtorn Records som ligger bakom 
denna skiva. Rasmus medverkar i ett flertal band såsom Demoner, Rasmus Nyvall Kvintett, Edvard Bisof 
Quintet, Frame By Frame och Laponia II. Utöver de små mysiga jazzkonstellationerna så är Rasmus även 
oerhört glad i storbandsmusik och har nyligen upptäckt hur svårt det är att baka baguetter med riktigt 
stora luftbubblor i.

Jens Persson är altsaxofonist och kompositör från Bara, ett mindre samhälle ett stenkast från Malmö. 
Sedan 2004 är han dock bosatt och verksam i Malmö. Jens är bandledare för två andra konstellationer, 
Perssons Sexa som spelar Jens originalmusik och skivdebuterade 2013 samt den nystartade kvintetten 
Non Contemporary 5, en klassisk jazzkvintett med trumpet och altsax i spetsen á la Cannonball 
Adderleys band. Han är också verksam i Havtorn Records samt driver tillsammans med andra 
jazzklubben "Bullret" i Malmö. Jens har vid ett tillfälle delat scen med Hans Blix, Stefan Sauk, Bengt 
Frithiofsson, Måns Zelmerlöv, Gunhild Carling, Katarina Mazetti och Christer Fuglesang, samtidigt.

Andreas Henningsson är basist och kompositör. Han är uppvuxen i Kristinehamn, har bott större delen 
av sitt musicerande liv i Stockholm och flyttade till Malmö i början av detta år. Andreas har spelat med 
musiker som Fredrik Ljungkvist, Anna Högberg, Nils Berg och Daniel Ögren. 2010 spelade Andreas för 
Sveriges förra utbildningsminister vid folkpartiets fest. Då spelades Andreas kletzmerbas.

Kristoffer Rostedt är trumslagare med rötterna i Borås men bor och är verksam i Malmö. Kristoffer är 
flitigt anlitad och återfinns i sammanhang såsom Perssons Sexa, och John Venkiah Trio och har spelat med 
exempelvis Mathias Landaeus, Mats Holtne och Mattias Hjort. Han är också initiativtagare till jazzklubben 
Bullret i Malmö där han jobbar med att berika Malmös jazzliv. Favoritfärg är röd.

Maggi Olin är pianist och kompositör bosatt i Malmö. Tillsammans med saxofonisten Cennet Jönsson 
leder och skriver hon för Relay Orchestra och har med sångerskan Sofia Feuer gruppen Eliveation. Hon 
leder också sin egen grupp Maggi Olin Band med ett flertal CD-skivor och internationella turnéer och är 
med i Nordic Connect, där musiken skrivs av Maggi, Ingrid Jensen och Christine Jensen. Maggi har fått 
utmärkelserna Jazzkannan 2004 och Jazzkatten 2006. Maggi är med och gästar på Makross andra skiva 
"Kapitel 2 - Vilken lycka" där hon tillför en extra dimension till Makross med sitt pianospel.

Makross består av:  
Rasmus Nyvall - tenorsaxofon
Jens Persson - altsaxofon
Andreas Henningsson- kontrabas
Kristoffer Rostedt - trummor
Maggi Olin gästar även på piano

Läs mer på: 
www.makross.se

www.havtornrecords.com
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