Maria Hiort Petersen - Jørgen Emborg - Lars Møller 

Denne nye og spændende trio fandt sammen i slutningen af 2000, hvor Maria Hiort Petersen, Jørgen Emborg og Lars Møller medvirkede i DJBFA’s stafetkoncerter i Christianskirken i København. Trioen spiller egne kompositioner og vil hylde bossa novaens ubestridte fader Antonio Carlos Jobim’s med en række af hans sange.
”en aften med blandede klangfarver og tropisk brise”.

Maria Hiort Petersen, vocal og guitar.
Maria Hiort Petersen forlod hun Danmark for at lære om verden og dens musik.  Efter 6 års rejse til Canada, USA og Centralamerika befandt hun sig i Rio de Janeiro, hvor hun høstede stor opmærksomhed fra det ellers yderst lukkede musikliv dér. Et møde med bossa nova-rytmens pioner, den legendariske trommeslager Edison Machado, der i 1970erne boede i Danmark,  skulle vise sig at blive skelsættende for Maria Hiort Petersens videre karriere. Arbejdet i Rio ledte bl.a. indspilning med Luiz Eça - i øvrigt som den første ikke-brasilianske bossa nova-sangerinde på et brasiliansk pladeselskab. I dag er hun kapelmester for sit eget orkester Maria4Bossa og leder sammen med pianist Maj-Britt Kramer Amazing Amazons . Boris Rabinowitsch har sagt om hende: “Man behøver ikke at forstå så meget som et ord  portugisisk, for at forstå hvor stærk en stemme den brasilianske musik har fundet i den danske sanger Maria Hiort Petersen. Der er intet ‘stjålet’ i den måde hvorpå hun fortolker Bossa Nova, i dens forskellige afskygninger. Dens helt egen blanding af melankoli og livsnydelse, dens specielle rytmiske ‘flow’, hele dens musikalske udtryk er gået hende i blodet”.

Jørgen Emborg, piano og keyboards.
Som komponist og pianist har Jørgen Emborg efterhånden virket i det danske musikliv mere end 20 år, og har sat sit umiskendelige melodiske præg på dansk jazz med sin nordiske drømmende tone. Pladerne med Jørgen Emborg Kvartet  og septetten "Keyword" er kendt af mange jazzfans. Emborg var desuden hovedansvarlig for den musikalske linje i gruppen FRONTLINE  (med Cæcilie Nordby) med hvem han i 1985 modtog Ben Websterprisen.  Pladen "Shadow of love" med Hanne Boel kom i 1988 og med Emborg/Larsen Group er det blevet til hele højt roste 3 Cd’er. 

Udover at have optrådt i eget navn på festivaler i Italien, Frankrig, England, Skotland og Sverige, har Jørgen Emborg spillet med bl.a. Bob Rockwell, Jesper Thilo, Hanne Boel, Tomas Franck, Bjarne Rostvold kvintet, Radioens Bigband, NDR-bigbandet fra Hamburg, Tolvan, Equinox, Eddie Harris, Art Farmer, Joe Henderson, Red Rodney, Steve Swallow, Carmen Lundy og DeeDee Bridgewater.  

Lars Møller, tenor sax.
Med en personlig og alsidig musikalitet er den 34 årige Lars Møller blandt de travleste saxofonister i Danmark. Som  kapelmester har han med snart udgivet 7 Cd’er i eget navn bl.a. Niels Henning Ørsted Pedersen, Jimmy Cobb, John Abercrombie og Billy Hart. Hans nuværende band med Jacob Christoffersen, Thomas Ovesen og Ole Theill har spillet flittigt i Danmark og udlandet. Bandets seneste CD ”Kaleidoscope” fik  i  2000 den danske Grammy for bedste jazzudgivelse og udsender til juli en ny CD på Stunt. I 2000 modtog Lars Møller JASA prisen ”..for sit fremragende, magtfulde og udtryksfulde tenorsaxofonspil, og for sit brede musikalske udsyn, som har betydet en ny og original musik – påvirket af nordiske og verdensmusikalske strømninger...” 

Som ”sideman” har Lars Møller bl.a. spillet med:  DR Radio Big Band, The Orchestra, Trio 123, Kasper Villaume Kvartet, Katrine Madsen Kvintet, Jimmy Cobb Sekstet og Hermeto Pascoal. 

Booking:  5648 5522 / 5644 6090 / 2044 3230

PR og fotos kan downloades fra www.larsmoller.com

