
Utanför de två platser 
Billy Strayhorn bodde 
under största delen 
av tiden i New York. 
Överst 315 Cevent 
Avenue, och bilden 
under 15 West 106th 
Street. Numera Duke 
Ellington Boulevard. 

  Magnus Dölerud Quartet plays  

    Billy Strayhorn 
 
Sedan länge har Billy Strayhorn varit en av mina absoluta 
favoritkompositörer. Du kan direkt höra vem det är som är kompositör 
bakom den fantastiska musiken. Det som har fångat mig är det unika i hans 
kompositioner. Enligt min upplevelse kan det vara en 
harmonisk progression eller ett specifikt melodiskt 
motiv som gör kompositionen unik. Alltid med en 
karaktäristisk färg och klang.  
När jag spelade in min platta 2012 ville jag lägga till en 
standardlåt som länk mellan mina inspiratörer och 
mina kompositioner, och valet föll såklart på en av 
Billys låtar; Isfahan. En låt som när den skrevs fick 
titeln Elf, men döptes till Ellingtons album Far East 
Suite om till Isfahan efter bandets besök i Iran.  
 
Jag hade länge tänkt göra ett projekt med mitt  
band där vi bara spelar Strayhorns musik. 2015 var  
det 100 år sedan Billy föddes, och vi tog då tillfället i 
akt att fira detta genom att spela hans fantastiska 
musik Vi tog upp några av Billys mest kända  
kompositioner som Lush Life, My Little Brown Book  
och Lotus Blossom men också några som inte  
spelats lika ofta, som Everything is Copasetic och  
Strange Feeling.  
 
Det känns väldigt kul att bredda bandets repertoar 
med ett så tydligt koncept. Vi gör nu konserter där vi 
fokuserar på Strayhorns musik, men gör självklart 
även konserter med originalmusik. Till det här 
projektet har vi också bjudit in gäster, och det var en 
stor glädje att spela tillsammans med Magnus 
Wiklund och Jan Allan!  
 
På min hemsida kan ni se några videoklipp när vi på 
Billy Strayhorns födelsedag den 29/11 2015 spelar 
tillsammans med Jan Allan. Det finns även några 
ljudspår från en konsert på klubben SWEJS när vi 
gästas av Magnus Wiklund.  
Då vår ordinarie basist bor i NY gör vi dessa konserter tillsammans med 
Hans Backenroth!  
 
För bokning: 
ring 070 -720 09 66  
eller maila mdolerud@hotmail.com 
läs gärna vidare och lyssna på magnusdolerud.com 


