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Stämningsfullt och rogivande, mycket sväng och musikalisk lekfullhet!

Evmark Trio bjuder på Svenska visor från Evert Taubes sångskatt,  Dan Evmarks egna
kompositioner, jazzklassiker från “The Great American songbook, fransk film musik hämtat
ur Michel Legrands musik.

Margaretha Evmark - Sång, kontrabas, gitarr
Dan Evmark- Flygel/keyboards
Amelie Evmark- Violin

Margaretha har under många år jobbat med många av Sveriges etablerade jazzmusiker.
Hon bjuder på många olika konstellationer allt från duo till att vara storbandssolist.
I samarbete med Dan Evmark har hon gjort 3 CD produktioner, "Havsvind" - visjazz med
trumpetaren Jan Allan, "Reflektioner" med jazz/ världsmusikern Anders Hagberg- flöjt och
sopransax, "Indian summer" där Margaretha sjunger duetter med Nils Landgren och framför
bl.a. Beatleslåtar som är arrangerade av Dan Evmark.
Fjärde CD produktionen "Get out of town" med Cole Porters musik som är ett samarbete
med jazzgitarristen Rolf Jardemark.

Dan Evmark - pianist, arrangör och kompositör.
Han växte upp i Småland och träffade vid 10-års ålder jazzmusikern Lars Gullin
och det mötet blev för honom startpunkten för ett liv fyllt av musik!



Han har studerat vid Musikhögskolan i Göteborg.Dan har även varit verksam som
pianopedagog på Ingesunds och Göteborgs Musikhögskola.
Han har under många år varit frilansmusiker och medverkat i många olika produktioner och
TV sammanhang som både musiker och arrangör.
Dan har under senare år komponerat och producerat 3 CD- produktioner Silent
Dreams,Silent Moves och Silent Waves där han har samarbetat med musiker ur Göteborgs
Symfoniker. Musiken är utgiven på skivbolaget Naxos och inspelat i Nilento Studio.
Dan har även spelat in ett flertal kompositioner för solopiano.
Han är även aktiv som konstnär/ illustratör och har haft ett flertal konstutställningar under
rubriken “MUSIC ART”.

Amelie Evmark-Violin
Uppvuxen i Åsa, Kungsbacka.Direkt efter gymnasiet började hon studera kandidat vid
Norges Musikhögskola i Oslo. Därefter har hon studerat “ Master of music performance” vid
Hochschule Luzern i Schweiz  för den holländska violinsolisten och professorn Isabelle Van
Keulen. Numera jobbar Amelie som frilansviolinist och är verksam i olika sammanhang och
musikstilar allt från kammarmusik, solistiska framträdanden till visor och jazz. Våren 2019
medverkade Amelie bla. som solist tillsammans med musiker från Göteborgs Symfoniker på
Dan Evmarks  CD produktion "Silent Waves".


