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Siden Fredrik Lundin ankom til den danske jazzscene i 1981 har denne
elegante og eksplosive musiker især arbejdet med eksperimentel og
samtidig musik. Han er en original og virtuos stemme, der arbejder med
og i bands som sit eget 11-mands store roots, blues og jazz-orienterede
”Fredrik Lundin Overdrive”, kvintetten DE FEM PÅ NYE EVENTYR,
”Offpiste Gurus” sammen med vokalisten Trine-Lise Væring, ”Marilyn
Mazur Group” men også i varm mainstream, når Lundin med instrumentkollega Christina von Bülow dyrker svenske Lars Gullins melodier
i gruppen ”Silhouette”. Alt dette samtidig med at han er en fremtrædende komponist for moderne ensembler, teater og jazzgrupper. Han har
udgivet otte albums som leder, medvirket som sideman på yderligere
godt 50 og har modtaget flere priser, bl.a. to Danish Music Awards for
årets bedste jazz album.
Med kvintetten DE 5 PÅ NYE EVENTYR har Lundin skabt et “lille”
orkestrer med en meget stor og rigt facetteret lyd. De fem personlige
musikere udnytter orkestrets klanglige muligheder og får i kompositionerne rigelig plads til at udnytte deres improvisatoriske potentiale. Den
eksplosive musik formidles temperamentsfuldt af den polske trompetist Tomasz Dabrowski, de to svenskere: Petter Hängsel på trombone
og synthezeizer, Joel Illerhag på bazantar (en hjemmebygget kontrabas
med resonansstrenge) og af de to danskere: Anders Provis på akustiske
og elektriske trommer og kapelmesteren selv på diverse saxofoner.
For Fredrik Lundin har det altid handlet om at fortælle historier. Det, der
optager ham, er musikkens emotionelle gennemslagskraft og han har
netop til dette band skrevet en bunke ny musik, et boblende stærkt krydret udtryk, der emmer af 50 års inspirationer fra James Blake til Bela
Bartok, fra Jon Balke til T Bone Burnett og fra Paul Bley til Leadbelly.

STULP 17161

STUCD 17162

Han skaber et ofte nærmest filmisk univers, der fremkalder ekspressive billeder på lytterens indre lærred - fra drum ‘n bass til free form
jazz, fra mørk nordisk jazzballade til lys, lyrisk americana, alt samlet i
en kraftfuld og afklaret jazzmusik, der viser hele Lundins emotionelle
udtryksregister, fra skær lyrik, til frenetisk ekspressionisme. Endnu en
gang udstiller Fredrik sine store evner som komponist, orkesterleder og
iscenesætter på et album med mange nuancer og dybe lag, men slet ikke
uden humor.
Med DE 5 PÅ NYE EVENTYR vender Lundin tilbage til det format,
han med stor succes debuterede med på den skandinaviske jazzscene i
midt-firserne: Trommer, bas og blæsere. Et særligt format, fordi det uden
et traditionelt akkordinstrument, fremstår åbent og ind imellem ligefrem
nøgent i sit udtryk, samtidig med, at det giver Lundin rig mulighed
for at fremmane sin fortættede, farverige musik med brug af alle messingblæsernes dæmpere, sine egne 3 saxofoner, strøgen bas, klokkespil
og meget andet. Det er den optimale ramme for Fredrik Lundin som
komponist og ikke mindst som den kraftfulde solist, han altid har været.
Politikens jazzanmelder Christian Munch-Hansens skrev i anledning af
Lundins 50-års fødselsdag for et par år siden, at han af mange anses som
”den mest komplette og begavede musiker i sin generation” og som ”en
kunstner med mere på hjerte end de fleste.”
Den engelske børnebogsforfatter Enid Blyton stod bag en stribe stadig
meget populære og aktionfyldte børnekrimier, De 5-bøgerne, hvor fem
kammerater gerne opsøger nye udfordringer og tager på nye og ofte
uhyggelige oplevelser. Og som i bøgerne tager Fredrik ”De fem” med
på virkelig nye eventyr. Vi bliver udfordret, ja, men sådan skal jazz også
være. Eventyret kommer til de, der tør opsøge det!
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