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En gang i begyndelsen af 2014 opfandt den herboende
congaspiller og orkesterleder Eliel Lazo et koncept, som
han døbte Cuban Nights, hvis mål det var at spille og præsenterer autentisk ny Cubansk musik på scenerne, bl.a. i
Københavns JazzHouse Montmartre. Efter mange succesfyldte Cubanske nætter over hele landet og Europa med
forskellige herboende og besøgende Cubanske musikere,
besluttede Eliel at vende tilbage til det første hold; det helt
oprindelige lineup. Så her er drømmeholdet tilbage med
fænomenet, den legendariske pianist Javier “Caramelo de
Cuba” Masso Javier (Jerry Gonzalez, Enrique Morente,
Diego el Cigala, Concha Buika), bassisten Yasser Pino
(The Afrocuban All Stars, The Latin Syndicate, Roberto
Fonseca), trommegeniet og Grammyvinderen Raul Pineda
(Chucho Valdes, Eric Marienthal, . Michel Camilo) og
Eliel selv (The Cuban Funkmachine, Michel Camilo,
Chucho Valdes, Richard Bona) til at fyre op under kedlerne. Men denne gang skulle musikken også foreviges med
denne pladeudgivelse for øje, og indspilles i det legendariske pladestudie Musigrama i Madrid.
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Selvom Eliel har en fremtrædende rolle, repræsenterer indspilningerne med sine fede arrangementer og det stjernebesatte band, meget mere end blot en ”showcase” for Eliel.
Så værsgo her er Cuban Jazz Report med den moderne lyd
af Afrocubansk musik i dag og en kombination af så meget
godt, at man kan blive helt bange for at der skal gå ild i
det. Bandets blanding af afrocubansk clave-baserede rytmer krydret med jazzharmonier og improvisation, er mere
end almindeligt fascinerende, og man glædes på stedet af
den friske følelse af bolero, baiao, latin grooves… og et
stænk bebop. De eksplosive rumbarytmer og nostalgiske
melodier fra de cubanske ballader, kendt som boleros, sætter tonen for en herlig medrivende musikalsk oplevelse
og skaber en perfekt kombination for lytteren til at opleve
en ægte cubansk ”descarga”. Cuban Jazz Report er ærlig
og medrivende musik, hvor rytme og følelser kommer før
latinjazzens almindelige kommercielle klicheer. Hvis du er
på udkig efter frodige og euforiske melodier med imponerende polyrytmik, ja, noget helt forfriskende så, har du
fundet hvad du søger efter.

Javier “Caramelo de Cuba” Masso Javier (p), Yasser Pino (b), Raul Pineda (d), Eliel Lazo (perc, voc).
Havana Chants / Cromason / La Caminadora / Cuban Style Blues / Nuevo Amanecer / Para Luisa /
One Night One Song / Monday Evening / Camina Y Ve / Yo Soy.
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