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I december måned udkommer den tredje udgivelse fra den multi-nordiske
septet Horse Orchestra. Udgivelsen er udformet som en forlænget musikvideo
skabt af filminstruktøren Mads Hemmingsen.
Horse Orchestra består af syv unge musikere fra Norge, Sverige, Island og Danmark. Uden
synderlig respekt for grænser og konformiteter, og med et stort instrumentalistisk og
kompositorisk overskud, har bandet skabt en helt unik humoristisk blanding af genrer, der
spænder fra traditionel jazz over hiphop til noise.
Da Horse Orchestra er et udpræget liveorkester har udgivelserne indtil videre udelukkende
været indspillet live. En af bandets største kvaliteter er den helt særlige stemning af humor og
seriøs performance der opstår ved koncerterne, noget som opleves bedst med både øjne og
ører. Denne gang er bandet derfor gået skridtet videre og udgiver nu tre numre med både lyd
og billeder. Koncertoptagelserne stammer fra en koncert under Copenhagen Jazz Festival
2018, og instruktør Mads Hemmingsen har bearbejdet materialet og skabt en humoristisk
fortælling, der understøtter musikken og bandets grænseløshed.
Alle bandmedlemmer er også aktive på den nordiske musikscene udenfor Horse Orchestra.
Jeppe Zeeberg er allerede et vigtigt navn på den danske jazz- og eksperimentalscene og har
høstet meget ros for sin solokarriere. Norske Erik Kimestad er et decideret kultnavn i både den
norske og danske jazzundergrund. Rune Lohse er ankermand i det roste psykedeliske
synthpop-band New Kids, hvor også Nicolai Kaas Claesson medvirker. Petter Hängsel optræder
i den Malmøske undergrund med det elektroniske 8bit-projekt Halectron.
De tre videoer fra EP’en udkommer enkeltvis i løbet af december måned og følges op af et
fuldlængde album i det nye år.
Trackliste
Very Big Dome (Hängsel)
The Tiger Took My Family (Kimestad)
Hvad laver Torben og Bjørnen i aften? (Zeeberg)
Horse Orchestra
Erik Kimestad Pedersen – trompet
Ingimar Andersen – saxofon
Petter Hängsel – trombone
Kristian Tangvik – tuba
Jeppe Zeeberg – klaver
Nicolai Kaas Claesson – bas
Rune Lohse – trommer
Video: B.A.M.A. (Mads Hemmingsen og Barbara Kaniewska)
Indspilning, mix og master: Jonas Graverholt
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