BEATS & BIG BAND
- The Orchestra meets Live Electronica

19-mands bigband i nyskabende live-samarbejde med førende programmører og beatmasters. 

”et befriende, åbensidet og grænseoverskridende møde…et sjælfyldt ”drive” af en sjælden hørt karakter… Et henført publikum… det bedste jeg har oplevet i musikverdenen i meget lang tid.” - Patrik Lundgren, Göteborgposten 7/10 2001

BEATS & BIG BAND er et banebrydende live-samarbejde med beatmasterne Anders Trentemøller og Lars Vissing (Brillant Corner) og et fuldt besat bigband - The Orchestra. Bandet kombinerer på unik facon den kropslige og dansevenlige ”bund” fra hippe beats med den sprudlende kreative energi fra en række af Danmarks bedste jazzmusikere. BEATS & BIG BAND er en symbiose mellem jazzens mest slagkraftige og dynamiske orkesterstørrelse og den elektroniske musiks mange facetter. Hårdtpumpende beats tilsættes et ekstra turbo horn-punch og transparente elektroniske og akustiske verdener mødes. 

BEATS & BIG BAND ledes af saxofonisten Lars Møller og trompetisten Jesper Riis: Repertoiret blander originalt materiale af bandets komponister med remix af ældre bigband-klassikere af Quincy Jones, Thad Jones m.fl. Da man dansede i 30’erne og 40’erene var det til jazzens navnkundige bigbands. BEATS & BIG BAND sætter fokus på vor tids dansepublikum!

LINE-UP:
Beats - Live electronica: 	Brillant Corner (Lars Vissing), Anders Trentemøller.
Saxofoner:		 Peter Fuglsang, Christina von Bülow, Lars Møller, 
		 Christina Nielsen, Pelle Fridell.
Trompeter:		Christer Gustafsson, Jesper Riis, Hendrik Jørgensen, Mai-Berit Guassora.
Tromboner:		Peter Dahlgren, Jakob Riis, Niels Gerhardt, Klaus Løhrer.
Rytmegruppe: 	Henrik Gunde (pno), Per Gade (guit), 
		Kaspar Vadsholdt (bass), Rasmus Kihlberg (dr).

Programmøren og beatmasteren Anders Trentemøller er kendt fra ”Trigbag”, ”Peace and adventure”. Han har lavet remix af div. engelske og danske artister: ”Damage”, ”Sweet Female Attraction”, samt danske ”ETA”. Desuden har han produceret med bl. a. ”Cutfather and Joe”.

Programmøren og beatmasteren Lars Vissing er kendt fra Señor Coconut, Nanna Lüders, Master Fatman, Remix af Abdullah S. Han har udgivet cd’en ”Brillant Corner: Music Come” og hmedvirker med et nummer på den ny compilation ”Voices of wonder”.

Den 35-årige saxofonist Lars Møller er en af Danmarks mest velrenommerede jazzmusikere og komponister. Han har udgivet 7  roste cd’er og ”Kaleidoscope” fik i 2000 Grammy’en for bedste danske jazzudgivelse. Hans band har optrådt i Kina, Australien, New Zealand, Europa, Hong Kong og på ”Blue Note” i New York. Seneste cd ”Centrifugal” (Stunt).

Trompetisten Jesper Riis var i 1992 med til at danne The Orchestra og har som en af Danmarks mest alsidige trompetister spillet i utallige sammenhænge bl.a. DR Big Band og Christina Nielsen Kvintet. Foruden at være en efterspurgt studiemusiker har han i de seneste år også fået travlt som dirigent for bl.a. Bohuslän Big Band. Seneste cd ”Cellular” (COPE).

The Orchestra består af en række af Danmarks førende yngre jazzmusikere, der i et  homogent 17-mands ensemble har skabt en enestående organisk nutidig bigband-lyd. Bandet har siden starten i 1992 udgivet 4 cd’er og bl.a. optrådt på Montreux Jazzfestival, Aberdeen International Festival og Edinburgh Jazzfestival. Seneste cd ”New Skies” (DaCapo).

Kontakt: Lars Møller (+45) 3322 9189, mail@larsmoller.com
PR-materiale, fotos, etc.: www@larsmoller.com/beats



