
Bandet Blanco y Negro udkom i 2006 med et anmel-
derrost album, der var et møde mellem den cuban-
ske musik og den skandinaviske jazz og også som 
liveband vakte de stor opmærksomhed. Orkestret lå 
stille i nogle år, men i 2014, dukkede den forrygen-
de pianist Abel Marcel op, og det var lige hvad der 
manglede. Udover at kende den cubanske tradition, 
er han en levende improvisator i den moderne jazz og 
er således pt. medlem af saxofonisten David Murrays 
gruppe. Sax-pladsen blev besat med Karl-Martin 
Almqvist fra Karlstad, som blandt andet er medlem 
af DR Big Band. 

Det nye Blanco y Negro var født og det med den 
”gamle” rytmesektion: Jonas Johansen er en førende 
trommeslager i Danmark, der har medvirket på mere 
end 170 abums og blandt andet har spillet med inter-
nationale stjerner som Mike Stern, Steve Swallow og 
Eliane Elias. Eliel Lazo er et verdensnavn på con-

gas (Herbie Hancock, DR Big Band, Savage Rose, 
Wayne Shorter) og holdet fuldendes med landsman-
den Yasser Morejon, der har placeret sig solidt som 
en af landets efterspurgte bassister i de mest forskel-
ligartede sammenhænge. 
Det er et stærkt ensemble med en international 
lyd inspireret af de steder musikerne kommer fra: 
Christianshavn, Karlstad og Havana, men også fra 
alle de mange andre steder hvor de har rejst og suget 
musik til sig. 

Musikerne i Blanco y Negro er alle instrumentale 
virtuoser på hver deres instrument, men det er ikke 
virtuositeten der er det centrale, men derimod den 
historie, som de bruger deres virtuositet til at fortælle 
– en medrivende fortælling, hvor glæden, energien, 
det poetisk farverige og ikke mindst det hårdt swin-
gende er i centrum.
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Karl-Martin Almqvist (ts), Abel Marcel (p), Yasser Morejon (b), Jonas Johansen (d), Eliel Lazo (perc, voc).

Something Personal / The Caretaker / Timbero / The Munch / La Aldea Del Norte / Taa-Daa / Nostalgia De Un Sueño / 
Tradición / October 6th / Nostalgia De Otro Sueño. 
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