
Moon Songs – music for distinguished listeners. 
Kvalité, musikalisk bredd och tillgänglighet är en mycket passande 
beskrivning av vårt koncept. Vi blandar argentinsk tango, svensk 
folkton, jazz, italienska filmteman och original-kompositioner med en 
"jazzblå tråd" vilket ger våra framträdanden en helt egen karaktär. 
    
Här möts Piazzolla, Petterson-Berger med Pat Metheny och Sting med flera och de vackra 
melodierna sätts i centrum. 

Moon Songs gör i sommar en nystart i samarbete med Musik i Syd – nu med Johan Landqvist 
vid pianot, ”Sveriges meste kapellmästare". 

Så här tyckte några recensenter senast vi spelade: 

"Härlig musik, både lyriskt, kraftfullt och härligt spel. Riktig kammarmusik!” 
(Professor Hans Pålsson, Lund) 

"De imponerar med sin breda musikaliska kompetens och bjuder på en stark upplevelse kryddad med 
en uppfriskande spontanitet och lekfullhet.” 
(Johan Magnus Sjöberg, tonsättare och körledare i Lund) 

Programmet är häpnadsväckande enhetligt med tanke på att kompositionerna kommer från så vitt 
skilda håll. George Gershwin varvas med Värmlandsvisan, Herbie Hancock med Olle Adolphson och 
temat till "Cinema Paradiso". 
(Sydsvenska Dagbladet) 

MOON SONGS är: 

Per Bäcker: Saxofoner & Klarinett. (Lund - Gladsax) 
Musiker och pedagog som spelat med Michael Brecker, Claes 
Malmberg, Anders Berglund med många flera och  medverkat i 
Malmö operaorkester i bl.a. Les Miserables, Singin in the rain 
och Miss Saigon. Per uruppför regelbundet originalmusik av 
Kjell Andersson och  JM Sjöberg. Läs mer på www.plumbum.se  

Teddy Walter: Kontrabas. (Lund - Gnalöv) 
Musiker och pedagog som arbetar med de flesta inom svenskt 
musikliv som t ex Jojje Wadenius, Tommy Körberg, Mikael 
Samuelson, Anders Eljas, Stefan Nilsson, George Ridel och 
Mats Borgström. Anställd vid Malmö Opera. 

Johan Landqvist: Keyboards. (Stockholm - Hannas) 
Sveriges meste kapellmästare: The Producers, Victoriadagen, 
musicalen Queen, Så ska det låta, Vem vet mest, Familjen 
Adams med mycket mera. Läs mer på Johans hemsida: 
www.jlmusicscores.com 

Bokas via per.backer@plumbum.se   
0705 12 34 23	  
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