Pressmeddelande
TC 3 – Tim Carlstedt Trio
Tim Carlstedt kommer ursprungligen från
Stockholmsförorten Haninge där han började spela gitarr
vid nio års ålder och hans musikaliska resa som
frilansmusiker har sedan tagit honom på spelningar runt
om i Europa. Med siktet inställt på att bli musiker begav
han sig som artonåring ut i Sverige för att studera jazz på
folkhögskolor runtom i landet. Han blev sedan antagen
som ensam gitarrist till jazzmusikerprogrammet vid
Malmö musikhögskola och med sin nytagna
kandidatexamen tar han nu steget ut i världen med sin
första egna grupp: TC 3
Gruppen bildades år 2015, under Tim Carlstedts sista år
på musikhögskolan i Malmö. För Tim började det med en
längtan efter att få en egen plattform att uttrycka sina
idéer och en nyfunnen drivkraft att komponera musik.
Inspirationen till kompositionerna hämtar Tim från sina
rötter i blues, country och jazz som han sätter sin säregna
prägel på. Tillsammans med sina medmusiker hamnar
improvisationer, sväng och samspel i centrum samtidigt
som gitarrens klang och ljud utforskas i denna
elektrifierade trio. Musiken andas funk, americana och
fusion i kombination med den breda palett av genrer som
Tim verkat i under åren blir hans musik unik och
nyanserad. Under sitt sista år på musikhögskolan har han
även fokuserat på att jobba med udda taktarter vilket han
också tagit med sig till TC3. Matematiska och rytmsika
koncept har inspirerat dessa kompositioner som håller
lyssnaren nyfiken och fångad i musiken.
Tim har under sin karriär spelat med kända svenska och internationella artister som bland annat:
Louise Hoffsten, Hasse ”Kvinnaböske” Jon Strider (US) , Julian Austin (CAN), Ernest Ray Everett
(US), Pernille Mejer (DK)
Gruppen gör sin premiärspelning på Copenhagen Jazz Festival den 3e Juli kl 21.00 @ Metronomen,
Fredriksberg (se hemsida för mer detaljer).
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