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Bridge Over Trubled Water / Speak Softly / She / Gundes Mambo / You Are So Beautiful / Jalous Guy / Svantes 
vise / Thank’s For The Music / At Seventeen / Money, Money, Money / Udrust dig helt / Den allersidste dans.

Henrik Gunde (p), Niclas Kock (b), Sten Holm (d) + Rune Olesen (congas).

Oplev smagsprøver fra GUNDE ON GARNER “Live at Jazzcup” på:
http://www.youtube.com/watch?v=V3lXwkije-Q

Et af landets populære live-bands er det næsten folkekære GUNDE ON 
GARNER, hvor pianisten Henrik Gunde, bassisten Nicolas Kock og 
trommeslageren Steen Holm i en årrække har spillet musik ”som Erroll 
Garner ville have gjort det- hvis han bare havde kendt den”. Trioen har 
taget Garners swingende og udadvendte stil til sig, og optrådt med 
musik som kunne være indspillet af den gryntende gigant med den flyv-
ske venstrehånd. De har overtaget Garners vidunderlige swing. Henrik 
boltrer sig ved pianoet og er i stand til alt det, der lige falder ham ind, 
godt understøttet af en rytmesektion, der helt forstår deres rolle i denne 
sammenhæng.  Et pragtfuldt koncept!

Trioens første plade fra 2007, SONGS THAT COULD HAVE BEEN 
PLAYED BY ERROLL GARNER – IF HE HAD ONLY KNOWN THEM..., 
har solgt i flotte oplag, og mange har med begejstring og fornøjelse taget 
trioen til sig på grund af deres versioner af kendte sange hentet alle steder 
fra. Her er jazz, pop, klassisk, dansk som udenlandsk - men altid med den 
gode iørefaldende melodi i centrum, hvor man får lov til at nynne med på 
melodierne, selvom man måske troede, at man have glemt dem.

En aften i selskab med GUNDE ON GARNER kan kun blive til en varm 
og positiv oplevelse, medrivende og munter og med masser af glimt i 
øjet.
Her er plads til at lege, til musikalske jokes og udadvendt musiceren.
Et er sikkert, at i hvert fald lytterne forlader spillestedet med et stort 
smil.

Trioens hjemmebane i København, JazzCup lige overfor Rosenborg 
i Gothersgade (hvad der forklarer coverets forside), skulle naturligvis 
lægge lokaler til trioens liveindspilning. Stedet lånte et flygel og Jørgen 
Vad mødte op med sit transportable optageudstyr og indspillede det tre 
dage lange engagement. GUNDE ON GARNER leverede varen, som 
altid, og festlighederne lod sig overføre til cd.

Vær så god, endnu en blandet samling af ”garnerficerede” kompositioner 
spillet som Garner kunne have gjort.

GUNDE ON GARNER
Live at JazzCup


