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S T U N T  R E C O R D S

For de, der ”kun” er fortrolige med Søren Kristiansen som den udadvendte og superswingende pianist i mainstream 
sammenhænge kom sidste års soloudspil WITH A SONG IN MY HEART som en overaskelse - for mange som en sand 
åbenbaring. 

Hans vitale virtuositet har ført ham igennem en art destillationsproces, hvor musikkens ydre frodighed og konventionelle 
formfasthed ofte skydes til side for en dyb koncentration om melodiens inderste kerne - fra det uimodståeligt swingende 
til det stringente og spartanske.

Søren Kristiansens første soloklaverudgivelse WITH A SONG IN MY HEART fra 2007 blev af anmelderne  valgt som ”ÅRETS 
DANSKE JAZZPLADE 2007” og påkaldte sig de store overskrifter – smukt, mangefacetteret, reflektorisk, gribende var nogle 
af ordene og musikken blev omtalt som ”en klaverkunstners dybe indlevelse”. Inspirationen fra den klassiske musik er 
tydelig og det er blevet sagt at nogenlunde sådan ville Chopin eller Ravel have improviseret på et klaver anno 2007.

Allerede på dette tidspunkt opfordrede folkene på Stunt Records, pianisten til at indspille endnu en soloplade, men 
denne gang udelukkende med sange og melodier med tilknytning til julen.

UPON A STAR er det kunstnerisk stærke og udfordrende resultat – en række sange fra hjertet, spillet med den 
dybeste indlevelse og som kun én, med et stort og inderligt kendskab til den enkelte sang og den enkelte salme er i 
stand til. Endnu et stort soloudspil, der lever i kraft af  en forunderlig lethed og fortryllende elegance. Tag ikke fejl af 
beskedenheden, Søren Kristiansen har slet ikke brug for at bevise sin overrumplende tekniske kunnen - det er fordybelsen 
og inderligheden, der er i højsædet

UPON A STAR er blevet en anderledes juleplade, men både stemningsmættet og bevægende. Det er betagende, hvad 
Søren Kristiansen får ud af de både internationalt kendte julesange, og de mere traditionelle danske julesalmer. Det er 
julemusik, der vil blive spillet året rundt.

BIOGRAFI: Søren Kristiansen er født i 1962, stammer fra Ærøskøbing og var syv år, da han første gang satte sig til 
klaveret som elev af den lokale organist. Han har spillet professionelt siden sin debut med Jørgen Svare Trio på 
Copenhagen Jazzfestival i 1985. Her vakte han opsigt og blev hyldet som det nye ” pianistiske talent ”. Siden er fulgt en 
frodig karriere som medlem af diverse bands og som akkompagnatør for adskillige solister, Stolle/Svare Jazzkvintet, 
det faste husorkester i Jazzhus Slukefter i Tivoli, København, et 10 år langt medlemskab af Jesper Thilo Kvartet med 
Hugo Rasmussen og Svend Erik Nørregård, utallige koncerter med danske navne som fx Finn Ziegler, Jacob Fischer eller 
udenlandske solister som fx Harry ”Sweets” Edison, James Moody, Art Farmer og Putte Wickman - for blot at nævne nogle 
få. Læg hertil en omfattende plade- og cd - produktion og utallige turnéer i bl.a. Skandinavien, Tyskland og Sydøstasien. 
Senest har han tilføjet komponist til sit cv, da han har skrevet og indspillet musikken til Henning Carlsens spillefilm ” 
Springet ”.

Søren Kristiansen modtog i 1992 ”Ben Webster Prisen”, i 1995 ”Dansk Jazz Prisen” og blev i 2001 nomineret til en Grammy 
for sin første trioudgivelse i eget navn. Modtog i juli 2007 Palæ Bars Jazzpris og hans første soloudgivelse WITH A SONG IN 
MY HEART modtog prisen som årets bedste jazzplade 2007.
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