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Sugen på riktigt bra musikunderhållning?
CMC Music erbjuder allt från soft cocktailmusik till pop,
det bästa av allt - flygeln kan komma till dig.
Företaget skräddarsyr din musikunderhållning
och andra festarrangemang, helt efter dina önskemål. Alla lyckade arrangemang kräver både bra
planering och oftast goda kontakter. Många vill
ha hela paketet, från musikunderhållning till god
mat och dryck av bästa kvalitet, allt detta erbjuder CMC Music, som drivs och ägs av Pia Dybeck och Carl-Magnus (C-M) Carlsson. Deras
begåvade artister har både stjärnglans och bred
repertoarer och sjunger allt från cocktailmusik
till fullt ös med svenska schlagers och härliga

rockklassiker. Efter många års erfarenhet från
musikbranschen startade de båda bokningsbolaget, CMC Music, 1995. Företaget utvecklades,
några år senare föddes idéen att starta skivbolag
och musikförlag. Deras ambition är att driva
ett lite personligt bolag med stort engagemang.
Fokus vill de lägga på livemusik, kvalitet och
kundservice. Något annat som också är viktigt
för de båda är att erbjuda artisterna en långsiktig
helhetssyn, för att på bästa sätt optimera deras
karriärer.

Ljuv musik
Pia och C-M möttes första gången på Liseberg
sommaren 1988 och ljuv musik uppstod. Jim
Jidhed stod på scen med sitt dåvarande band
Alien, han sjöng sin stora hit ”Only one Women”. De delade båda ett intresse för att hitta på
nya affärsidéer och driva företag. Fram till 1995
arbetade de var för sig. C-M turnerade mycket
och spelade live. När hans tid inte räckte till rekommenderade han andra artister och det var
där ifrån tanken på ett bokningsbolag föddes. Pia
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och C-M med sina olika bakgrunder kompletterar varandra perfekt. Det i kombination med ett
stort kontaktnät i branschen har gjort att deras
företag växt fort.
- Vi har från början fokuserat på pianobarskonceptet och allt som hör där till, hitta nya talanger,
management och bokning. Vi hjälper till när företag vill starta upp en pianobar samt hyr ut och
säljer både ljus- och ljudutrustning. Sen så har vi
ju vår stolthet, den mobila pianobaren, som vi
utvecklat och tagit fram helt på egen hand, säger
Pia.
CMC Music har sina lokaler i Brew House Göteborg, ett kreativt centrum för musik, film och
medieproduktion. En mötesplats som inbjuder
till samarbete och nätverksbyggande. I huset
finns, bland annat, Stena Arena, Göteborgs senaste konsert och evenemangsarena.

Jazzörhängen
Önskar man en härlig blandning av levande musik som passar alla öron är pianobaren den perfekta platsen. Åhörarna samlas runt den mycket
skickliga barpianisten som blandar sin musik
och sång med allt från gamla ”jazzörhängen” till
dagens moderna musik och självklart kan man
önska sina egna favoritlåtar. Inte så sällan tar
någon bland publiken ton och gör ett spontant
gästframträdande. Oftast inleds kvällen i pianobaren med lugna låtar samtidigt som gästerna avnjuter sina drinkar. Ju längre tiden går fram emot
kvällen, ju mer stiger temperaturen och det blir
ofta fullt ös med allsång och spontandans. Går
du i tankar på att starta en egen pianobar och vill
ha hjälp av proffs, går det bra att kontakta CMC
Music som har lång erfarenhet av pianobarskonceptet. De hjälper inte bara till med att boka artister utan du kan också få hjälp både med att
välja musikanläggning och flygel samt inköp och
installation av utrustningen.
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Mobil pianobar
Kan inte du ta dig dit? Då kommer pianot till
dig. Med CMC Musics mobila flygel bygger man
lätt upp en inbjudande och trevlig pianobar i vilken miljö som helst. Det går också bra att hyra
musikutrustning som behövs till just det evenemang man önskar. Företaget har många talangfulla artister och musik som tilltalar och berör.
Sveriges mest älskade barpianister bokas genom
CMC Music mestadels av stora hotell både i Sverige och utomlands. Själva underhållningskonceptet ”Pianobar” blir allt populärare, närheten
till artisten och den inbjudande musikaliska upplevelsen skapar en spännande och unik stämning.
Musiken anpassas till gästernas önskemål och
passar därför bra till flera olika events. Eftersom
företaget erbjuder artister i olika genres kan allas
behov tillgodoses. Vare sig du vill ha en trubadur,
Dj, pianobarsartist eller ett rockband är kvalitén
och upplevelsen något alldeles extra.

Vilka är Pia och C-M?
Pia är utbildad marknadsekonom med styrelseuppdrag i Brew House och företagsföreningen
som finns där. Hon sitter i ledningsgruppen för
Studiums Tekniska ljuddesignutbildning som
också finns i Brew House. Tidigare sysslade Pia
med det egna företaget, Dybeck Redovisning och
Administration, där hon var redovisningskonsult.
Hon har även varit anställd inom modellbranschen där hon arbetade med ekonomi, marknad,
bokning och försäljning. Herren i sällskapet kan
man kalla för en rutinerad doldis. Carl- Magnus
(C-M) Carlsson är en av Sveriges mest omtyckta
och respekterade pianoartist. Han har bland annat synts på TV i Ingvar Oldsbergs ”På spåret”
och medverkat på Agneta Fältskogs platta. C-M
är en mästare på att bygga upp stämningen runt
flygeln och anpassar musiken efter gästerna. Han
spelar och sjunger - du njuter. Som ung var han
en lysande fotbollspelare i Västra Frölunda. C-M

älskar att se världen och fick se mycket av den när
han, som värnpliktig, åkte runt på värdens hav,
givetvis med ett instrument på fickan.

Rätt sång – rätt artist
CMC Music Records är ett oberoende skivbolag
som har distribution genom Universal Music. I
företagets egen studio samverkar producenter,
artister och musiker, alla med mycket hög kompetens och känsla för bra musik. CMC Music
Publishing viktigaste uppgift är att det ska vara
”rätt sång till rätt artist”. Musiken, artisten och
låten står alltid i centrum. Skivbolaget har än så
länge gett ut sex skivor, alla producerade i den
egna musikstudion, eller live. De första två utgivningarna var jazzproduktionerna Acid Duck och
No Exit med den mycket duktiga saxofonisten
Wojtek Goral. När det var dags för den tredje
skivan lanserades C-M Carlssons koncept ”The
Pianobar Collection” som är en samlingsserie där
Sveriges bästa pianobarsartister medverkar. Den
fjärde skivan blev också ”The Pianobar Collection” med Frida Hamrin och Erik Alenius. Efter det var det dags för visalbumet ”Tung som
bomull, lätt som bly” med singer /songwritern
Oa Gunnarsson samt ytterligare en skiva med
C-M Carlsson, Live från pianobaren på Hotel
Tylösand och mer är på gång.

Lovande artister
Just nu är skivbolaget på väg att ge ut ytterligare
en skiva. Denna gång blir det en popplatta på
engelska med starka melodier. Frida och Erik,
som artisterna heter, har både skrivit och producerat själva. Artisterna uppträder både som
en duo, då med en skön unplugged känsla, eller
med fullt band. Alla människor tycker om musik, de allra flesta live. Nu har vi chansen att få
både artisten och flygeln precis dit vi vill. Du har
platsen, CMC Music har musikupplevelsen.

