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Statens Kunstfonds Tonekunstudvalg præmierede i 2013 år pianisten og
komponisten Peter Rosendals seneste udgivelse med den grænseoverskri-
dende gruppe Old Man’s Kitchen (Stunt Records). Et indlysende rigtigt 
valg, for her er tale om en komponist, pianist og ildsjæl, hvis idérigdom 
blomstrer for fuld hammer. Erik Bach, formand for Statens Kunstfonds 
Tonekunstudvalg, kaldte således Peter Rosendal for ”et af vor tids mest 
unikke og personlige talenter”. Sådan!
Med Old Man’s Kitchen har Rosendal fundet sin legeplads, her forener 
han alle inspirationerne uden at lade sig begrænse af snærende genrebe-
tegnelser. Han overrasker med et originalt og meget personligt univers af 
iørefaldende ”sange” og farverige og fabulerende klangbilleder, både i de 
nedskrevne og de improviserede passager. 
Og sådan også på ”fortsættelsen”, LOVE FOR SNAIL, hvor de talrige
ingredienser tilsammen er så billedskabende og universelt, at man frydes.

Ikke så snart man tror, at nu er der fast grund under fødderne, før tæppet
hives væk under én og Old Man’s Kitchen er på vej et nyt sted hen. Det
nye album præges af en kæk, underfundig, lettere fandenivoldske frækhed,
der oser af overskudsbetonet leg med udtrykket og inspirationerne.
Old Mans Kitchen består af en uortodoks besætning og nogle af landets
bedste musikere hentet i den danske jazzelite. Peter selv er naturligvis orke-
sterlederen, pianisten, der også spiller Wulizer, Melodica og Flugabone
(et sjældent hørt instrument med mindelser om et forstørret flygelhorn).
Derudover medvirker violinisten Kristian Jørgensen, klarinettisten Peter
Fuglsang, basunisten Peter Jensen, bassisten Kaspar Vadsholt og tromme-
slageren Jeppe Gram.

LOVE FOR SNAIL er et både humoristisk, personligt og meget musikalsk
miks af både dette og hint spillet med varme og overskud.
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