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Den slagkraftige trio Ibrahim Electric, der består af guitaristen Niclas Knudsen, trommeslageren Stefan Pasborg
og hammondorganisten Jeppe Tuxen, var i det gavmilde hjørne da de den 6. juli, 2016 på spillestedet Vega i
København bød på en seks timers koncert med nye versioner af musikken fra deres seks studieudgivelser. Og det
er udpluk fra denne gigant-satsning der nu foreligger på et
dobbelt-album.
Landets førende crossover-trio, Ibrahim Electric, blander
opfindsomt og lettere respektløs musik fra hele verden,
tilsætter enorm energi og lyser af spilleglæde ved hver
eneste koncert. Gruppens store publikum flipper over
trioens vanvittige fusioner, spillet på baldrende trommer,
forvrænget syreguitar og med et fræsende Hammond
B3-brus. Det er energisk, det er underholdende, det er
hamrende musikalsk og så er det dybt originalt.
Trioen, der blev dannet i 2002, har gjort spillesteder verden over usikre med deres anarkistiske tilgang til genrer
som afro-beat, blues, funk, surf, jazz og rock. Alt sammen
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stilarter som de ubesværet sammenblander til et organisk
hele. Trioen, der består af tre kapaciteter, der hver for sig
har markeret sig i både i egne projekter og som sidemen,
har spillet ved koncerter på klubber og festivaler i omkring
25 forskellige lande på fire forskellige kontinenter, lige fra
Shanghai til Vancouver, fra Monte Carlo til Moskva og fra
Varanger til Casablanca. Ibrahim Electric mestrer kunsten
at holde publikum tryllebundet, både i korte og koncise
2-3 minutters spurter og i de længere ekstatiske langdistanceløb. Ibrahim Electric er spontane, stramme, virtuose, punkede og ikke mindst hamrende glade for at være
til stede…
”Vi gjorde det! Vi overlevede! Vores kroppe kollapsede
ikke, hverken fysisk eller mentalt! Vores instrumenter
smeltede ikke! OG det fantastiske publikum overlevede
også! Nu er vi glade for at udgive nogle håndplukkede
numre fra den særlige aften i Vega - en souvenir til både
os selv, men især til publikum og til de mange, der ikke
kunne deltage. Vi håber atmosfæren og energien vil forplante sig - for musikken er til jer!” Stefan, Niclas og Jeppe.

Stefan Pasborg (d), Niclas Knudsen (g), Jeppe Tuxen (Hammond B3).
Endangered Beat/Fela / Blue Balls/Yamshala / Splash / Arabian Boogaloo / En Kold Fra Kassen / Absinthe / Kim Nuuk /
Red Sonja / Borat/ Where´s my Bike / Year Of The Golden Pig / African Painkiller / Brothers of Utopia / Der Alte Das Boot /
Funny Games / Hr. & Fru Satan / Beatman / Iskender Kebab / Reversoman / Boogeyman / Runningman /
Big Boss / The Afribians Are Coming / Space Invaders / The Tuxen Shuffle.
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STULP 16091 Ibrahim Electric, The Marathon Concert, Stunt Records, Sundance Music
“Dans, freak out, headbang – ryg noget græs og spis nogle sjove svampe. Det er ligegyldigt, hvordan man lytter til Ibrahim
Electric… de har en effekt på din krop som en all-time total orgasme!” Jazz Special, DK
“Trioen Jeppe Tuxen, Niclas Knudsen og Stefan Pasborg befinder sig i en helt særegen kategori, musikalsk. Når de tre, med
deres Hammondorgel, guitar og trommer, indtager en scene, springer der gnister fra et bål, som ingen andre danske bands for
tiden formår at antænde. Bålet består af et vanvittigt psykedelisk sammensurium af funk, jazz, blues, retrorock og ditto punk,
der fremføres i et halsbrækkende, fandenivoldsk, højspændt tempo. Det er dét – kombineret med et teknisk, kunstnerisk højt
niveau – der gør bandet til et af de bedste live acts herhjemme… Gaffa, DK
“Går under huden og direkte i blodet hurtigere end en Ganges parasit ... med sine uimodståelige guitar motiver og galoperende perkussion, kunne Ibrahim Electric være lyd-spor til en spaghetti western fra Mali “. All About Jazz, USA
”Ibrahim Electric sparker røv! .... bedre end Viagra!” Information, DK
”Vild, vildere, Ibrahim Electric. Et meget super strømførende og eksplosivt jazz-combo…” Westzeit, GEZ
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