Med bottnar i avantgardistisk ljudkonst, knivskarp elektronika, uppbruten jazz och melankolisk
pop har Midaircondo skapat ett underverk av suggestiv, kittlande och omedelbar musik. Den
internationellt hyllade duon är känd för sina visuella och improviserade konserter med en fantasifull
mix av akustiska instrument, röst, elektronik och video. Midaircondo lyckas med konststycket
att göra musik som rör sig sömlöst mellan utmanande konstmusik och skimrande pop.
Sedan starten 2003 har Midaircondo släppt fyra skivor. Debuten Shopping for Images (Type
Records) och uppföljaren Curtain Call (Twin Seed Recordings) fick båda ett lysande mottagande
från kritiker och publik världen över. 2011 släppte Midaircondo sitt tredje album, Reports on
the Horizon (Twin Seed Recordings), som var ett samarbete med den danska slagverkaren och
trummisen Michala Østergaard-Nielsen. Den 21 januari 2015 släpper Midaircondo sin fjärde
fullängdare IV (Twin Seed Recordings) som spelades in live inför publik under två kvällar i Svenska
Grammofonstudion i Göteborg.
Midaircondo har sedan starten turnerat flitigt och bland annat spelat på Sónar (ES), Mutek
Festival (CL), Molde Jazzfestival (NO), SOCO Festival (UY), ROJO Nova (BR), Holland Festival
(NL), Domino Festival (BE), Berlin Music Week (DE), Dense Bamako Danse (ML) och World Expo
2008 Zaragoza (ES) samt i Marocko, Mexiko, Italien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, Irland,
Danmark, Rumänien, Österrike och Schweiz.
Midaircondo skapar även musik till dansföreställningar, teater, tv, radio och film och har spelat
förband till bl a José González och The Soundtrack of our Lives. Gruppen har tidigare samarbetat
med Michala Østergaard-Nielsen, Adrian Belew, Ebbot Lundberg, Quartiett String Quartet,
brassmusiker från Malmö Symfoniorkester och AlterEgo New Music Ensemble. 2006 producerade
SVT en Veckans Konsert med Midaircondo och SR sänder regelbundet inspelningar från gruppens
konserter.
Gruppen vann 2006 Manifestpriset för albumet Shopping for Images och nominerades även för
albumet Reports on the Horizon 2012. Under Manifestgalan 2010 vann gruppen SKAP/Manifests
pris som Årets Kompositör för albumet Curtain Call.
2009 startade Midaircondo skivbolaget Twin Seed Recordings med syfte att släppa sin egen
musik.
Lisa Nordström – röst, basflöjt, elektronik, video
Lisen Rylander Löve – röst, tenorsax, elektronik
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