
Tall Tales är ett Stockholmsbaserat musikkollektiv som drivs av 
trombonisten, kompositören och producenten Arvid Ingberg. 
Året var 2015 då Arvid och basisten Oskar Alex tillsammans 
skapade musikkollektivet och skrev då all musik ihop. Efter 
några år av studier på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
tog de examen och spelade in debutalbumet Gamut som 
släpptes i februari 2017.  
 
Efter några års turnerande tog Oskar ett steg tillbaka från 
musiken sommaren 2017. Det innebar dock inte slutet för Tall 
Tales. Numera är Arvid ensam bandledare och kompositör. 
 
I september 2018 släpptes Birch Tree Mind. Inspelningen av 
ett tredje album pågår för fullt och kommer släppas på Do 
Music Records hösten 2019. Musiken har genom åren dragits 
mer åt pophållet men låtarna är i huvudsak instrumentala. 
Även om soundet är inspirerat av pop är strukturen och 
arrangemangen ofta influerade av jazz och funk. Tall Tales 
huvudmål är att skapa musik som alla kan relatera till, även 
om man inte är van att lyssna på musik utan sång.  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-”Det återkommer 
ständigt en liten 
ljudrymdsmässig 
referenskänsla, likt en 
stilla susning 
bland björklöven – ett 
bossafritt nedfunkat 
Funkservice 
International från tidigt 
2000-tal”  
- LIRA

TALL TALES
Ett nyskapande musikkollektiv som 

blandar jazz och pop!

Foto: Jennifer Kivinen

Arvid Ingbergs egna ord  
om Tall Tales musik: 

- ”Den är inspirerad av annan musik jag älskar, som The 
Beatles, Susanne Sundfør, Snarky Puppy, Vulfpeck, Loney 
Dear, Wintergatan och mycket mer. Jag drar mig inte för 
att kombinera genrer. Resultatet blir en melodisk, svängig 
och kontemporär musik, med utrymme för improvisation, 
såväl som noggrant arrangerande och orkestrerade 
passager. Jag brukar kalla musiken instrumental pop, med 
inslag av sång. Jag har alltid älskat både pop och jazz, 
arbetet med Tall Tales är ett sätt för mig att behålla en fot 
i båda dessa musikaliska världar.”

Tall Tales erbjuds som kvintett som 
minsta sättning med Grammis-vinnande 
sångerskan Amanda Ginsburg som 
gästsolist.

-”Kanske att man ska 
kalla det jazzrock? Det 
är en imponerande 
mogen, tung och 
självständig debut 
detta.” 
- Orkesterjournalen  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