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BESKRIVELSE
Dette er det første udspil fra den danske/norske/svenske/islandske septet Horse Orchestra som har rumsteret i
Københavns jazzundergrund i de sidste fire års tid. Albummet er optaget ved en livekoncert på Christianhavns Beboerhus i
forbindelse med Vinterjazz 2014.
Horse Orchestra er et særegent orkester på den moderne nordiske jazzscene fordi medlemmerne formår at kombinere
elementer fra store dele af jazzens historie med moderne grænsesøgende eksperimenter og fri improvisation. Klassiske
kompositioner fra 1920'ernes New Orleans og Chicago møder her 1960'ernes freejazz (med afstikkere til alverdens andre
musikalske bevægelser som f.eks barokmusik) og skaber et originalt, humoristisk, postmodernistisk udtryk som er en
sjældenhed på den nordiske jazzscene.
Orkestrets medlemmer mødte hinanden under deres uddannelse på Rytmisk Musikkonservatorium i København, og de
udviklede hurtigt en helt speciel fandenivoldsk attitude som er blevet kendetegnende for orkestret siden. Bandet er et
vidnesbyrd om en ny generation i nordisk jazz som har styr på deres musikhistorie og som samtidig forsøger at løfte jazzen
til nye højder.
De syv musikere samarbejdede allerede inden dannelsen af Horse Orchestra i utallige sammenhænge. Rune Lohse (dk),
Petter Hängsel (s) og Kristian Tangvik (no) er kendt fra trioen GNOM mens Jeppe Zeeberg (dk), Nicolai Kaas Claesson
(dk) og Rune Lohse er kendt fra trioen Dødens Garderobe (samarbejde med John Tchicai i 2012).
Norske Erik Kimestad er trods sin unge alder allerede kult i Københavns jazzmiljø, og islandske Ingimar Andersen er et af
Islands unge jazzhåb . Jeppe Zeeberg har allerede høstet megen ros for sin solokarriere og modtog i begyndelsen af 2014
Léonie Sonnings Musikfonds Stipendium.
Eftersom de syv bandmedlemmer repræsenterer næsten hele Norden, giver bandet et interessant bud på hvordan musik fra
Norden kan lyde i dag. Gruppen har da også spillet i både Danmark, Norge, Island og Tyskland for begejstrede tilskuere.
CREDITS
Erik Kimestad – trompet
Ingimar Andersen – saxofon
Petter Hängsel – trombone
Kristian Tangvik – tuba
Jeppe Zeeberg – klaver
Nicolai Kaas Claesson – kontrabas
Rune Lohse – trommer
Indspillet, mixet og masteret af Jonas Graverholt, februar-april 2014. Artwork af Jeppe Zeeberg.
TRACKLISTING
1) 2 (hängsel)
2) Doctor Jazz (king oliver/zeeberg)
3) 3 (hängsel)
4) Everything Is Relative – You're An Idiot (zeeberg)
5) Erbarm Dich Mein, O Herre Gott (j. s. bach/zeeberg)
6) Nackte Frau Mit Brille (zeeberg)
7) Voice Audition (claesson)
8) Perk (hängsel)
9) 90 (claesson)
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