
Det er mere end velfortjent, at Jacob Christoffersen er 
blandt Danmarks mest efterspurgte pianister. Han har 
en næsten skræmmende teknik, kan det det hele, og 
publikum elsker hans ligefremme og sprudlende spil-
lestil. De fleste af os har også hørt ham som den per-
fekte sideman, det kan være bag en af tidens populære 
sangerinder eller måske som ”first call” når det gælder 
om at akkompagnere gæstende stjerner. Han spiller for 
helheden, altid loyal og med en positiv evne til at skubbe 
musikken i den rigtige retning. 

Og det er også forståeligt, at det begavede klavertalent 
gerne vil stå på helt egne ben en gang imellem, og der 
er nu gået fem år siden han sidst udgav et album i eget 
navn, det anmelderroste album JC3 fra 2011, der efter-
fulgte JAZZXPERIENCE fra 1999 og FACING THE 
SUN fra 2005 (alle udgivet på Stunt Records). WE 
WANT YOU er således Ben Webster - prismodtageren 
fra 2013’s fjerde album.

Jacob Christoffersen er født i 1967 og startede sin musi-
kalske karriere som 12-årig, da han var 17 modtog han 
talent-prisen «Sørens penge», og siden har siden spillet 
i utallige sammenhænge, mest jazz, men også i andre 
musikalske lejre, som f.eks. en periode med populære 
Shu-bi-dua.

Nu har han dannet en trio bestående af bassisten Thomas 
Fonnesbæk og trommeslageren Zoltan Czörsc. Trioen 
spiller soul-fyldt og swingende jazz med et strejf af nor-
disk klang, og har en tæt og sammenspillet lyd opnået 
gennem to års engagement, som gennemgående hustrio 
i Københavner-klubberne La Fontaine og Montmartre, 
hvor de har spillet bag et utal af lokale og udenlandske 
solister. 

WE WANT YOU, indeholder kompositioner af kapel-
mesteren selv. Hans smukke eftertænksomme pianospil 
dukker op i enkelte ballader, men ellers er musikken 
præget af Jacobs Christoffersens livslystige og rytmisk 
prægnante pianospil. I en tid med mange introverte 
europæiske jazzmusikere er dette en forfriskende lege-
syg og overskudsagtig udgivelse, der virkelig ønsker at 
nå ud til sit publikum. Her fremragende optaget i det 
berømmede Nilento studio i Gøteborg.

”Hele vejen kan man høre, at det er tre musikere som tri-
ves godt sammen. Christoffersen med sine kompositori-
ske perler og et utroligt swingende spil, Fonnesbæk med 
et eventyrligt basspil og Csörsz som den, der holder de 
to andre i ørene… Top swingende numre, så foden ikke 
kan holde sig i ro kombineret med smukke ballader… 
fra start til slut en af de fineste, straight-ahead pianotri-
oer, jeg har hørt i lang, lang tid!”. http://salt-peanuts.eu.
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Jacob Christoffersen (p, Fender Rhodes), Thomas Fonnesbæk (b), Zoltan Csörsz (d). 

Home / We Want You / And Suddenly You Know / Life Goes On / Only Yesterday / My Irish Soul / 
The Night Wanderer / Long Tall / Farvel (For Hugo).
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