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Ved overrækkelsen af DR P2’s Jazzpris i
2005 fulgte der, ud over klapsalver, fri studietid med. Resultatet kan nu høres på
Peter Fuglsangs første cd i eget navn – FILE
UNDER PURPLE.
Den 38-årige saxofonist Peter Fuglsang er
kendt fra New Jungle Orchestra, Copenhagen
Art Ensemble og The Orchestra. Fra Tivolis
Big Band, Monday Night Big Band, og siden
2005 har han været et skattet medlem af
Radioens Big Band.
Peter Fuglsang mestrer saxofonerne, fløjten
og klarinetterne, men også basklarinetten.
Det er alene den, han har valgt at spille på
hele vejen igennem sin sene debut, FILE
UNDER PURPLE. Det er ikke det instrument,
man hører mest til i jazzen, hvor der derimod
bliver sprøjtet en saxplade ud i timen. En af
grundene kan være, at det er et meget svært
instrument, og at der ikke er mange basklarinettister i jazzen: Buddy De Franco har lavet
en plade, Herbie Mann har lavet en anden,
Eric Dolphy skal selvfølgelig nævnes, og så
er der den yngre, franske Louis Sclavis.
Peter Fuglsang havde selv lyst til at komme med et bud. Han mestrer instrumentet virtuost og udtrykker sig både sjælfuldt og
dedikeret, uden deciderede forbilleder. Han har brugt instrumentet til andet og mere end ”bare” at sætte kulør eller effekt på
musikken.
Det var ambitionen, at det skulle være en lyrisk plade, man har lyst til at lytte til mange gange. Det er egentlig musik, hvor man
traditionelt ville høre en tenorsax, men her får vi istedet basklarinetten. Via sin instrumentale beherskelse har Fuglsang formået at
indspille et velafbalanceret og meget stemningsfuldt album.
Både Fuglsang og pianisten Henrik Gunde spiller reflekterede soli, der holdes godt på plads af bassisten Kasper Vadsholdt og
trommeslageren Jeppe Gram. De to er diskrete, men også rytmisk særdeles nuancerede. Foruden Peter Fuglsangs egne temaer
høres kompositioner af jazz-ikoner som Monk, Ellington, en original udgave af gode gamle Cherokee og overaskende små kompositoriske perler af Franz Schubert og Hanns Eisler. Pladen er smukt og stilfuldt produceret af Søren Siegumfeldt.
Cherokee / File Under Purple / Don’t Run / Blues For A Low Clarinet / Horatios Monolog / Raincheck / In A Quiet World / Monk’s Mood
/ Der Leirmann / Shafti Hadi.
Peter Fuglsang (bcl), Henrik Gunde (p, celeste), Kasper Vadsholdt (b), Jeppe Gram (dr) + Per Gade (g).
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