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Løft blikket og lyt. Hvad er egentlig lykke?
(et bud findes på spor 7, også 8)

Mandag d. 19 september udgiver den herboende svenske saxofonist Pelle Fridell sit tredje
soloalbum More Go Jaz. Det er en opfølger til Go Jaz (2002) og Works Ahead (2008).
Temaet på More Go Jaz er de “menneskelige” ting. Refleksioner og tanker om tilstedeværelsen
og om livet, som fx at blive forælder. Det handler også om glæde, kærlighed og forståelse.
-”Min infaldsvinkel til denne CD er at lave et vokal-soul album hvor saxofonen er stemmen. Fordelen
som blæser er at du kan synge sopran på et nummer og baryton på det næste. Der synes jeg det især
er spændende med baryton saxofonen, jeg har ikke hørt den på denne måde før.”
Titlen “Go Jaz” på Pelles debut album fra 2002 opstod da musikken skulle placeres i en genre.
-“Det er bare noget go’ jazzmusik” sagde bassisten Thommy, og så blev det sådan. Vi går efter at
lave nogen god musik, og ikke at få det at lyde som en speciel genre. På engelsk bliver “Go Jaz” til
en retning af noget, hvilket også passer godt ind på musikken. Kun ét “z” i jaz signalerer at det
ikke er jazz i klassisk forstand.
-”Vi har altid haft en speciel “vibe”i min kvartet. Vi startede sammen i slutningen af 90‘erne, unge og
sultne efter at spille. Nu er vi de “gamle”, erfarne og etablerede i jazzmiljøet.
Hvad der gør kvartetten speciel er at vi spiller anderledes i denne konstellation end alle andre
steder. Det er som at mødes med sine barndomsvenner. På een gang finder vi den sultne lyst at spille,
lege og blive mindet om hvorfor vi ikke kan lade være med at spille musik”.
More Go Jaz er mere af “Go Jaz”, mere af spilleglæde, energi, og kærlighed til musikken.
-”For mig handler musik om energi, at lytte og være tilstede i nuet. Det er også mit bud som svar på
spørgsmålet i overskriften.”
Pelle Fridell - saxofoner, fløjter, bas-klarinet, rhodes, programmering
Henrik Gunde - piano
Thommy Andersson - bas
Morten Lund - trommer
Total spilletid: 55:25.
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