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Shadows / A Matter Of Time / Easy Mind / Queen Of Wasting Time / Marie / Easy To Forget 
/ Be My Angel / My Girlfriend / Still Water / Love And Quality

God Bless The Child (Bonus Track)

Jens Lysdal (g, voc), Flemming Ostermann (g), Jacob Christoffersen(p), Otto Sidenius 
(org), Jon Bruland, Niels Dahl (b), Øyvind Ougaard (acc), Rune Olesen, Lisbeth Diers 

(perc), Klaus Menzer (d), Christina Boelskifte, Bobo Moreno (kor), m.fl.

Jens Lysdal -  A Matter Of Time,  STUCD 12052, Stunt Records

JENS LYSDAL 
   a matter of time

På sin vis kan man kalde Jens Lysdal, Danmarks svar på 
Sting. Nok har han ikke kickstartet karrieren med en lille 
rocktrio, men han er, som Sting, en fremragende sangskriver 
der begår sig i et hvilket som helst musikalsk selskab. Med 
rockmusikere, med jazzmusikere, med større symfoniske 
ensembler eller big bands. Han behersker en række instru-
menter, og er især en fremragende guitarist musiker og en 
god sanger. I 1994 udgav han sin debutplade - A MATTER 
OF TIME. Siden har Lysdal udgivet 4 - 5 plader, men stadig 
står A MATTER OF TIME som lidt af en milepæl for Lysdal 
og for dansk kvalivare i øvrigt. Det var dog ikke en plade der 
rigtig blev lagt mærke til herhjemme, men i Asien solgte den 
til hitliste placeringer, og blev hædret som årets udenland-
ske udgivelse i Rumænien. For mange af de ca. 4.000 der 
skaffede sig cd’en i Danmark i 90’erne er den blevet en klas-
siker. Vi er sted i rock-popjazzland og det lyder bare godt. 
Det er absolut feelgood, mesterligt udført og med fremra-
gende sange. Lysdal har i disse dage valgt at samle bandet 
fra dengang - og drage på turné med sangene i en updated 
udgave. De gamle masterbånd er samtidig fundet frem, 
Jens har indsunget nye vokaler og musikken har fået en ny 
mastering. Og et nummer der ikke kom med på pladen den-
gang… er med nu. Hørt med dagens ører holder det 100 %.


