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Today I Slept a Little Late / Resurrecting Benjamin Blue / The Perfect Day / Coasting / The Hat
Cara Mañanera / Montmartre / Alfonsina y el Mar / Helt rundt på gulvet / Sunny Boatman Street / 

Swaying Gently Sideways.

Jonas Johansen (drums), Jacob Christoffersen (piano), Fredrik Lundin (tenor sax), 
Daniel Franck (bass).
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MOVE has, in all its years
accrued an identity that 
persists, an even
strengthens, through
change.
-Steve Swallow

Trommeslageren Jonas Johansens gruppe MOVE har snart eksisteret i 20 
år. I samme periode har han markeret sig som en af sin generations bedste 
trommeslagere, bl.a. dokumenteret gennem sit lange medlemsskab af DR 
Big Band og Niels-Henning Ørsted Pedersens Trio.
MOVE udgiver nu sit 4. album i løbet af de tyve år, så man kan ikke sige, 
at gruppen er blevet overproduceret på det ellers så frodige danske jazz-
plademarked. På den nye cd er to af de oprindelige medlemmer pianisten 
Ben Besiakow og bassisten Anders Christensen blevet afløst af henholds-
vis Jacob Christoffersen og Daniel Franck.
Der har dog ikke betydet, at det musikalske budskab er blevet udvandet. 
MOVE består fortsat af fire garvede og erfarne musikere, som for længst 
har fundet deres eget udtryk, og ikke ligger under for tilfældige modelu-
ner. Fredrik Lundin er en af vore bedste saxofonister med en personlig 
klang og en original melodisk åre. Jonas Johansen er den perfekte akkom-
pagnatør, altid smagfuld, men også ydende et solidt og kontant modspil. 
Daniel Franck – lillebror til store Tomas Franck – har for længst etable-
ret sig med sit smidige spil i mange danske jazzgrupper. Sidst, men ikke 
mindst, en stor dansk jazzpianist Jacob Christoffersen, som har medvirket 
i utallige sammenhænge gennem årene, fra eksperimenterende musik til 
Shu-Bi-Dua, men efter en musikerkarriere på mere end 20 år kun har 3 
kritikerroste indspilninger ude under eget navn.

MOVE THIS er indspillet i Nilento studiet i Gøteborg, som i disse år er 
mange danske musikeres foretrukne studie.  Som altid, når der er tale om 
MOVEs musik kommer man ud i mange forskellige landskaber, nogle 
gange riverrafting, andre gange bestigende bjerge, ridende på elefanter 
eller besøgende eksotiske steder. Bortset fra et enkelt nummer har Lundin 
og Johansen skrevet alt materialet. Her ganske kort om musikken base-
ret på Jonas Johansens egne ord: “Today I Slept A Little Late – en smuk 
melodi, som Fredrik skrev for 10 år siden. Resurrecting Benjamin Blue – en 
hyldest til orkestrets tidligere pianist Ben Besiakow. The Perfect Day – den 
perfekte dag, cool, livet giver mening. Du er afslappet og dybt taknem-
melig over livet. Coating – siddende i bilen, op af Highway 1, med den ene 
arm ude af vinduet, mærkende sommerbrisen i dit hår. The Hat – en ode 
til dansk jazzmusiks førende entusiast Tove Enevoldsen. Cara Mañanera 
– tilegnet datteren Carla og inspireret af flamencoens solea. Montmartre 
– Lundins hyldest til jazzstedet i Nørregade, som fik så stor betydning for 
hans generation. Helt rundt på gulvet – med konstant skiftende taktarter. 
Sunny Boatman Street – inspireret af udsigten fra Jonas Johansens lej-
lighed på Christianshavn, og endelig to numre med rødder i argentinsk 
musik: Swaying Gently Sideways – en elegant gentleman flanerende over 
Plaza Major i en latinsk by, og sidst, men ikke mindst en argentinsk klas-
siker Alfonsina del Mar.


