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Engelske Claire Martin er Europas førende jazzsangerinde, simpelthen. Hun er blevet udnævnt til at være blandt
top fire jazzsangere i verden (Jazz Times, USA), hun er
adlet (hvad der betyder noget i England), og har modtaget den prestigefulde BBC Jazz Award ikke mindre end
7 gange. Hun evner at favne jazzen i al sin helhed, men
lyser allermest med sin varme stemme og et elegant og
forførende udtryk i det klassiske standardrepertoire.
På SONGS AND STORIES kan hendes vokale nærvær
netop opleves i standardrepertoiret; hun er sublim og bare
så cool. Det stort anlagte album er en moderne udgave af
1950’ernes overdådige vokalplader med Claire Martin,
foran både symfoniorkester og bigband, med de fineste
musikere London har at tilbyde. Fremragende indspillet med en varm akustisk lyd, der giver os mulighed for,
med friske ører, at lytte til skønheden i nogle af de største
sange der nogensinde skrevet.

STULP 20061

STUCD 20062

En overvældende oplevelse i kraft af den kærlighed og
omsorg, der ligger i spillet, sangen og de begavede orkesterarrangementer, skrevet af albummets andet hovednavn, basunisten Callum Au.
Hvem vil ikke elske at blive badet i lyd frembragt af
82 dedikerede musikere. Og det er endnu en godbid at
være vidne til, hvorledes orkesterarrangementerne smukt
balancerer med Claire Martin’s sanselige og udtryksfulde
vokal. Det er derfor ikke vanskeligt, at opmuntre lyttere
og elskere af den uopslidelige American Songbook, til
at nyde SONGS AND STORIES. Det er ikke almindelig hverdagskost i 2020, at indspille og udgive et så ekstravagant udstyrsstykke. Et album der fortjener at blive
hørt, foran højtalerne, ved høj volumen, så har man den
ultimative mulighed for at fordybe sig i musikkens mange lag og farver.

Claire Martin (voc) + big band & symfoniorkester, solister: Freddie Gavita (tp), Andy Martin / Andy Wood (tb), Sam
Mayne (as), Nadim Teimoori (ts), Rob Barron (p), m.fl., Mark Nightingale (dir), Callum Au (arr). London, 2020.
I Concentrate on You- 2. Let’s Get Lost - 3. I Get Along Without You Very Well 4. The Folks Who Live on the Hill - 5. Hello, Young Lovers! - 6. I Concentrate on You 7. I Never Went Away - 8. The Night We Called It a Day - 9. Stars Fell on Alabama 10. Don’t Like Goodbyes - 11. You and the Night and the Music
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