IBRAHIM ELECTRIC MEETS RAY ANDERSON
Man glædes - Ibrahim Electric har udviklet sig til at være et af de absolut mest populære danske
jazz-orkestre med deres super energiske „approach“ til traditionel Hammond-jazz. Nu udgives en
vild og uforudsigelig liveplade med den respektløse orgeltrio i samarbejde med den amerikanske
basunist Ray Anderson.
Det er ung energisk jazz, der tydeligvis demonstrerer grøden og forskelligheden på den danske
musikscene. Og jazz – tja, heldigvis opløses genrerne i disse år. Der er i hvert fald ikke meget banjo
og sundhedssandaler over Ibrahim Electric, der uden at ryste på hånden låner, blender og spiller
både afro, rock, blues, funk… og jazz. Det kører over stok og sten… der kan danses, hoppes og
springes - brugsmusik, som man i en periode kaldte glad musik, er det også.
Der er ikke én leder i Ibrahim Electric, men derimod tre af slagsen, der alle skriver til trioen.
Gruppen udforsker grænserne og sammen forsøger de at finde nye veje igennem buskadset.
Musikken er stort set original og henter inspiration fra så forskellige folk som Nat Adderley, Eddie
Harris, Fela Kuti, Ali Farka Toure, Jimi Hendrix, Tony Williams Lifetime, Jimmy Mcgriff m.fl.
Trioen består af guitaristen Niclas Knudsen, en sand spadebetvinger med referencerne i orden,
Jeppe Tuxen, der trakterer sit svedige Hammond B3 som havde han både Fanden og alle de
legendariske amerikanske organister lige i hælene, samt indpiskeren Stefan Pasborg, der leverer et
så dynamisk trommespil, at det er en umulighed bare at forsøge på at sidde stille. Og så er der altså
lige den vitale basunist Ray Anderson, for hvem der simpelthen ikke eksisterer tekniske
begrænsninger på det uhåndterlige instrument. Han kan alt hvad han vil og gør det. Han er ved
siden af, hen over, under… ja alle vegne, som havde han været fast medlem i årevis.
DANGER! IBRAHIM ELECTRIC er strømførende – pas på!
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Niclas Knudsen (guitar), Jeppe Tuxen (hammond), Stefan Pasborg (trommer), Ray Anderson (basun)
1)Fela 2)Pet Pettostan 3)Formula 4)Choppers 5)Lux 6)The Tuxen Shuffle
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