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#03
Skoledannende Once Around the Park er en eksklusiv gruppe. Det er ikke hverdagskost at
høre den feterede musikalske triumferat. De er i det daglige spredt over flere kontinenter, bl.a
i Raveonettes, hos Paul Motion og i Warwick Avenue.
Once Around The Park fik i 1997 en Grammy for deres første cd UNITY. Anmelderne kaldte
den ”enestående” og ”uundværlig”, i 2001 udkom THIS IS THE SOUND OF MUSIC, der blev
kaldt ”banebrydende” og en ”for alvor original udgivelse“.
Nu har gruppen atter været i studiet og fortsætter deres ekskursioner med både bøjelighed,
bid og bredde. De stærke individuelle udtryk står ikke i vejen for ensemblelyden, der tør være
både moderne, poetisk og lyrisk, mørk og flimrende. Det nytter ikke noget at være
snæversynet mens #03 snurrer på Cd-spilleren, men det dragende musikalske univers holder
opmærksomheden fanget med sin mangfoldighed og de mange lag der gennemsyrer
gruppens musik, der ikke insisterer på at være vanskelig og utilnærmelig – tværtimod. Det er
moderne åben fusionsmusik med et stort vingefang, der stritter hæmningsløst i alle retninger
og hverken kan eller vil sættes i bås. Det er musik der ikke vil slippe, som lydsiden til en
ikkeset film.
Once Around The Park har skabt deres helt eget eksklusive univers, hvor det er godt at være.
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