
GOSPEL & ALL THAT JAZZ

MALOU & THE JAZPELS svängiga, oemotståndliga musikbrygd ”Gospel & All That Jazz” 
blandar gamla gospelgodingar, älskade rotjazzlåtar och en kombination av bägge i en härlig, 
musikalisk glädjeyra.

Kom och sjung med oss. Tillsammans med din kör sätter vi hela lokalen i gungning. 
Enkla arrangemang som passar alla typer av körer. Sångerna finns både på noter och inspelade, 
med varje stämma insjungen var för sig. Malou repeterar med kören på kvällen före konserten. 
Alternativt kan en 1-3 dagars workshop anordnas med Malou inför konserten. Genrep med 
alla medverkande blir på konsertdagen. 

exempel på låtar i egna, spännande versioner: All of me, Summertime, Music music music, 
Joshua fit the battle of Jericho, Swing low sweet chariot, I got rhythm, When you’re smiling... 

Tycker du att det här låter kul och skulle vara inspirerande för din kör 
kontakta Malou Berg för mer info & bokning. 
maila info@malou.se eller ring 0173- 142 60, 070-316 3100 
www.malou.se/jazpels.html - för mer info om Malou & the Jazpels. 
Där kan du lyssna på smakprov och se exempel på körarr.

Gruppen hade premiär 5 juli 2006 under Östhammars Musikvecka 
och det blev en formidabel succé, som avslutades med stående ovationer. 

Här följer några citat från den entusiastiska publiken:
”Det är så himla bra. Jag blir alldeles lycklig av musiken.” 

”Jag var trött före konserten, men nu känner jag mig full av energi.” 
”Jag har aldrig hört en så läcker version av ”Summertime.” ”Vilken fantastisk 

röst Du har, Malou!” ”De där jazpelsångerna är verkligen något helt nytt.” 
”Det här kommer att bli stort!” ”Ni verkar ha så kul när ni spelar.” 

”Det var helt underbart!”

KONTAKT, INFO & BOKNING: Malou Berg. maila info@malou.se eller ring: 0173-142 60, 070-316 3100
www.malou.se/jazpels.html  - Lyssna på smakprov och se exempel på körarr.

MALOU & THE JAZPELS svängiga, oemotståndliga musikbrygd ”Gospel & All That Jazz” 
blandar gamla gospelgodingar, älskade rotjazzlåtar och en kombination av bägge i en härlig, 
musikalisk glädjeyra.
     Kom och sjung med oss. Tillsammans med din kör sätter vi hela lokalen i gungning. 
Enkla arrangemang som passar alla typer av körer. Sångerna finns både på noter och inspelade, 
med varje stämma insjungen var för sig. Malou repeterar med kören på kvällen före konserten. 
Alternativt kan en 1-3 dagars workshop anordnas med Malou inför konserten. Genrep med alla 
medverkande blir på konsertdagen. 
     Exempel på låtar i egna, spännande versioner: All Of Me, Summertime, Music Music Music, 
Joshua Fit The Battle Of Jericho, Swing Low Sweet Chariot, I Got Rhythm, When You’re Smiling... 

Tycker du att det här låter kul och skulle vara inspirerande för din kör, kontakta Malou Berg 
för mer info & bokning. Maila info@malou.se eller ring 0173- 142 60, 070-316 31 00 
     För mer info om Malou & the Jazpels. www.malou.se/korer.html – Där kan du lyssna på 
smakprov och se exempel på körarr.

Gruppen hade premiär under Östhammars Musikvecka 2006 och det blev en formidabel succé, 
som avslutades med stående ovationer. Här är några citat från den entusiastiska publiken:

”Det är så himla bra. Jag blir alldeles lycklig av musiken.”

”Jag var trött före konserten, men nu känner jag mig full av energi.”

” Jag har aldrig hört en så läcker version av ”Summertime.”

”Vilken fantastisk röst du har, Malou”. ”De där jazpelsångerna är verkligen något nytt”.

”Det här kommer att bli stort!” ”Ni verkar ha så kul när ni spelar.” 

”Det var helt underbart!”

GOSPEL & ALL THAT JAZZ

INBJUDAN TILL KÖRLEDARE



           Gospelmusiken föddes ur slavarnas hjärtan, en oemotståndlig sång som sjöng 
i             i deras själar. Den växte och fick näring av deras gudstro, deras glädje,   
              deras smärta och deras medfödda känsla för musik, harmoni och rytm. 
              Gospelmusiken fortsatte in i kyrkorna. men där var den för lekfull för att   
                 stanna... den flöt ut genom fönstren och steg mot skyn... färdades vidare...   
         mot städerna... Där slog den sig ner och lekte med dåtidens musiker                          
    i gränder och klubbar... blev berusad av liv och förvandlades till jazzmusik! 
Systrarna Gospel och Jazz är evigt förenade i en symbios av känslor och toner. De glömmer aldrig 
varandra, men får sällan tillfälle att mötas. 
Nu är det dags! ”Malou & The Jazpels” låter oss äntligen få uppleva det.

OM ARTISTERNA:

Malou Berg, sång och ukulele
Sångerska som är veteran i branschen.
Bakom sig har hon schlagerfestival, cabaret, bejublad 
och belönad som gospelsångerska och låtskrivare,
körarrangör, kompositör till sakrala verk, och 
utgivare av ett flertal album. Hennes ”The Pleiadian 
Suite”, nyskapande inom World Music-genren, har 
fått lysande recensioner.

Jörgen Anderstig, gitarr och kör
Jörgen kommer från blues och rock, men har även 
spelat mycket jazzmusik, bl.a. med Tommy Löbel.
Hans lir svänger! Han sjunger och körar även på en 
del låtar.

Arnold Rodriguez, piano, melodica och kör
Arnold är en lyrisk och rytmiskt stabil jazzpianist.
Hans svängiga pianospel är souligt, ljust och 
inspirerande. Arnold spelar med bl.a. Hector 
Bringert pch Jonas Knutsson.

KONSERTPRIS: Enligt överenskommelse.
Reseersättning samt hotellrum tillkommer i förekommande fall. 

Kontakt, info & bokning: Malou Berg. Maila info@malou.se eller ring 0173-14260, 070 316 31 00.
Lyssna på smakprov och se exempel på kör arr. www.malou.se/jazpels.html




