NILS BERG CINEMASCOPE biografi 2009-2019
”Geniealt” - GP

”den svenska
jazzens Fellini” - DN

”En resa i ljud för
öppna sinnen. Alla
måste lyssna” dagensskiva.com

”Irresistible” Rolling Stone
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Nils Berg är känd som en av de mest inflytelserika rösterna inom nordisk jazz. Sedan debuten
2004 har han gett ut åtta skivor som bandledare, och gjort sig känd för breda samarbeten med
så vitt skilda världar som Håkan Hellström, Cullbergbaletten, Forss och Mando Diao.
I trion Nils Berg Cinemascope, bildad 2009 tillsammans med trumslagaren Christopher Cantillo och
basisten Josef Kallerdahl, dras just gränsöverskridandet till sin absoluta spets. Genom video-klipp på
sångare och musiker från världens alla hörn skapar bandet såväl ny musik som nya scener där Sverige,
genom en projektor placerad på scen, möter Bhutan, Texas, Osaka eller Indien. En konsertupplevelse utöver det vanliga där gränser suddas ut mellan digital och akustik teknik: allt utförs live med video-gästerna som projiceras bakom trion.
Bandet har släppt fyra fullängds-album, debutskivan Popmotion (2011), Vocals (2013), Searching For
Amazing Talent From Punjab (2016) och We Seem To Be Drifting Apart (2019). Vocals är en film, som
efter visningarna i svenska salonger hittat en digital bioduk på www.nilsbergcinemascope.com/vocals.
I januri 2018 hade filmen DIna Grannar permiär på Göteborg filmfestival, en poetisk musikdokumentär
om invånarna i en vanlig svensk mellanstor stad.

Nils Berg - video, basklarinett, tenorsax, flöjt Christopher Cantillo - trummor - Josef Kallerdahl - kontrabas, elbas
2019
NBC releases We Seem To Be Drifting
Apart and performs in Sweden, Austria and Italy.
2018
NBC gör konserter i Schweiz, Italien,
Litauen och Norge. Bandet möter
även Butoh-dansaren Shoichi Fukushi
i ett sceniskt projekt i Aomori, norra
Japan.
2017
NBC reser till Punjab, Indien för att
leta efter Balwider Singh Laddi, vars
YouTube-video ligger till grund för
senaste sivans titelspår. NBC besöker
intenationella festivaler i Norge, Bulgarien och Finland.

2016
Tredje skivan ”Searching For Amazing
Talent From Punjab” släpps i oktober
och gruppen turnerar i samband med
det i Sverige.
2015
USA- och Kanada-turné. Skapar skolföreställningen “Cinemascope” som
går på turné i Norge
2014
Spelningar på Stockholm Music And
Arts och Bergen International Musikkfestival. Möter kubanska danskompaniet Retazos under ett 10-dagars
residens i Havana.
2013
I november släpps Vocals, en 38 minuter lång novellfilm och skiva. Filmen

går på turné på biografer i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Spelningar på
Way Out West, Creators Conference i
Bryssel och Algeriet.
2012
Turnerar i Japan och Tyskland. Internationell press uppmärksammar trion.
2011
Bandets debutskiva Popmotion
kommer ut på Hoob Records. Trion
driver veckoklubben “Strand Jazz”
på Hornstulls Strand i Stockholm och
turnerar i Grekland.
2009
Nils Berg Cinemascope bildas för
en spelning på Eskilstuna-festivalen
Memento.
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