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Born in Sweden September 18, 1946
Piano studies with Werner Wolf Glaser 1957-65
Studies at the Conservatory of Music in Gothenburg 1977-79
Professional freelance musician / artist since 1979
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solo concerts Lars-Erik Norrström pi, keyb, and live - controlled computer compositions and improvisation

download a picture of L-E Norrström (250K)

corpo Lars-Erik Norrström pi/keyb, Thomas Markusson b, Terje Sundby dr, Ebba Westerberg perc,

Mikael Godée ss

maric Lars-Erik Norrström keyb and live-controlled computer, Karin Bertling recital,

Per Thornberg ts

lars-erik norrström trio Lars-Erik Norrström pi/keyb, Terje Sundby dr, Owe Almgren electric bass

installation 4 Lars-Erik Norrström pi/keyb, Bo Wiklund pi/keyb, Göran Kroon dr, Lisbeth Diers perc

selected discography

As a leader ariadne (LJ records)

 poetic licence (LJ records)

 still alive (LJ records)

vogel (LJ records)

 idag (LJ records)

 Den lilla staden (ABN)

 Let's take another dream (LJ records)

 Andra sidan (Dragon Records)

 Kejsarens nya kläder (Dragon Records)

With arp Muskel Svan Gunga (Dragon Records)

With CORPO Corpo (Prophone Records)

 Corpo live (Prophone Records)

 Alma (GAC)

 Is (GAC)

 SWING (ELD RECORDS)
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lars-erik norrström trio

Lars-Erik Norrström pi, keyboards
Terje Sundby, drums
Owe Almgren, electric bass

The music is a symbiosis of Norrströms compositions and
the free improvisations by the trio. It is marked by an
intense, energetic and dynamic ensemble playing, with a
great sense for nuances and for rapidly changing musical
sceneries.
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Lars-Erik Norrström is since 30 years a pianist and composer on
professional basis. He has given performances as a member of different
groups as well as solo recitals on jazz stages and jazz festivals in Sweden,
Scandinavia, Europe and South-Africa. Lars-Erik has received judgements like
"A blinding piano soloist", "Norrström is a brilliant composer", and "Lars- Erik
Norrström impersonates the compromiseless artist". Earlier works by Lars-Erik
Norrström are released on albums, commended by the critics, with the groups
"Kejsaren", "ARP", "Corpo" and on his solo album "Let's take another dream".

lars-erik norrström trio

Electric Bass player Owe Almgren got his education at the Conservatory of
Gothenburg, Sweden where he graduated in 1994. He has since then been
active as a freelance R&B & HipHop musician, composer, teacher and
arranger. Owe has arranged music for "Bohuslän Big Band", as well as for the
swedish singer Claes Jansson, he has played with Jojje Wadenius, "TG Evil
Orchestra" and the duo "Bastu" together with Yasuhito Mori, to mention a
few. He is also currently working in a duo with singer Karin Burman. 

Drummer Terje Sundby lives in Gothenburg, Sweden, working as a musician,
composer, and teacher. He is an associate professor at the Conservatory of
Ingesund as well as the "rhythmic" Conservatory of Ålborg , Denmark. Terje is
represented with compositions and arrangements of his own on four CD-
albums with the Swedish group "Corpo", and as a leader with his own band
on the CD "YNDE". He has since the age of 17 been performing in
Scandinavia, Europe, and South-Africa playing with many different groups and
jazz artists such as Palle Danielsson, Anders Jormin, Joakim Milder, Thomas
Stanko, Lennart Åberg, Anders Bergcrantz, Lina Nyberg.

 the trio has released 5 CD's, idag, vogel, still alive, poetic licence and ariadne



lars-erik norrström trio
Malmö jazzfestival 2011

lars-erik norrström trio
Malmö jazzfestival 2011





lars-erik norrström trio
Lars-Erik Norrström pi, keyboards
Terje Sundby, drums, percussion
Owe Almgren, electric bass

LJ-records LJCD 5250, release date
may 10, 2010

ariadne
new CD



Ariadne, LJCD 5250

lars-erik norrström trio

Lars-Erik Norrström, piano, klaviaturer
Terje Sundby, trummor, slagverk
Owe Almgren, elbas

Inspelad av  Åke Linton, 17 augusti 2009,  i Studio Bohus, Kungälv.
Mastrad av Dragan Tanaskovic. Alla kompositioner och arrangemang
av Lars-Erik Norrström, förutom nr 6, ”Ariadne”, en fri improvisation av trion.

[Sagan om Ariadne och Theseus:

Den unge atenaren Theseus skulle av kung Minos på Kreta ges som
offer till vilddjuret Minotaurus. Minotaurus fanns långt in i en grotta med
många vindlande gångar. Kungens dotter Ariadne hade dock förälskat sig i
Theseus och mötte honom vid ingången till grottan med ett rött nystan
som han lät rulla ut för att markera sin väg. Theseus letade upp monstret
och lyckades döda det med sitt svärd. Han fann sedan sin väg ut genom
att följa den röda tråden från Ariadnes nystan. Theseus och hans män rymde
med ett skepp från Kreta tillsammans med Ariadne och kom efter en tid till ön Naxos.
Efter att ha  övernattat där smög Theseus iväg med sina män, lämnandes Ariadne
ensam på den öde ön. Ariadnes vidare öden efter detta svek har i alla tider
inte kunnat undgå att inspirera musiker, konstnärer och författare.]

Några av titlarna på ”Ariadne” har en lös anknytning till sagan, t.ex titellåten ”Ariadne”
, ”Ensamhet” , ”Romance”, ”Ciss”, ”December”.  

Musiken som är en symbios  av Norrströms kompositioner
och trions fria improvisationer kan sägas rullas ut från ett nystan med många element: 

Svensk folkmusik, fritt improviserad elektrisk Jazz, europeisk konstmusik, allt med hela
jazzhistorien som viktig grundval. Trion har tidigare gett ut fyra oerhört kritikerrosade
album på LJ-Records: ”idag”, ”Vogel”, ”still alive” och ”Poetic Licence”.

”Ariadne” blir trions femte CD och den röda tråden i musiken nu såväl som i de tidigare
utgåvorna är ett intensivt, energiskt och dynamiskt ensemblespel med en stark känsla för
nyanser och stor lyhördhet för snabbt föränderliga musikaliska förlopp. 

Mer information, recensioner, länkar etc, om trion och dess medlemmar går att finna på

www.xgac.se/trion
www.xgac.se/norrstroem



 

reviews  

On the CD Ariadne:

Den här trion brukar få bra kritik, och frågan är om inte detta femte
album är det främsta hittills. Samspelet fungerar utmärkt, och trion rör
sig mycket ledigt mellan olika uttrycksformer. Utöver Lars-Erik
Norrström (piano/keyboard) hörs Terje Sundby (trummor) och Owe
Almgren (elbas).
13 stycken ryms totalt på Ariadne – för kompositioner och arrangemang
svarar Skummeslövsstrandsmusikern Norrström själv. Variationen är
stor. Luftiga passager blandas med hektiska förlopp. Särskilt
framträdande är de lyriska stråken, där en svensk folkton ofta stiger
upp, och steget till konstmusik ligger också ganska nära.
Samtidigt bjuds spännande klanger, inte minst på ”Ciss”, där man
tycker sig höra ett eko av Joe Zawinul. Trion föder även en hel del fri
improvisation. En intressant resa, utgiven av lilla halländska bolaget LJ
Records.

(Gert-Ove Fridlund, Hallandsposten juni 2010)

Tittelen på albumet "Ariadne" er hentet fra gresk mytologi og er
Lars-Erik Norrström trios femte utgivelse. Det undres ofte over
hvorfor svensk folkemusikk alltid har hatt et så sterkt grep på
svensk jazz. "Ariadne" er heller ikke noe unntak, selv om tittelen
skulle peke på noe annet. De sterke båndene mellom svensk jazz
od folkemusikk har befestet seg internasjonalt, ikke minst takket
avdøde pianist Esbjörn Svensson og hans e.s.t. På "Dancing lines"
gjør pianisten Lars-Erik Norrström det lille ekstra Bill Evans-trikset
med vakre harmonier, slik at temaenen blir ruvende og delikate.
Kulde og frost er like om hjørnetog elbassist Owe Almgren leverer
sine soloprestasjoner på "December". Krydret med sine Jaco
Pastorius prestasjoner er dette like stilfullt oge lekkert som
originalen. Terje Sundby, født i Sverige med norske aner, er
heleten som gir liv med stødige trommevirvler på den
experimentelle "Crossings". Romantiske svisker som "One" og
"Nocturne" setter et verdig punktum.

(Lasse Haugen, norska Jazznytt)

On the CD Poetic Licence:

De som har ett särskilt intresse för den västliga svenska jazzscenen och
särdeles för dess pianister är säkerligen bekanta med Lars - Erik Norrströms
avsevärda kvalifikationer, både som instrumentalist och kompositör - kanske
för hans medverkan i grupper som Kejsaren, Arp och Corpo. Eller varför inte
via soloplattan " Let´s take another dream "...I bredare lyssnarkretsar är han
kanhända något av en doldis trots två decenniers professionell verksamhet
som fört honom runt både hela Norden och Europa. Den här plattan är en
förträfflig öronöppnare för den som eventuellt missat honom och vill täppa till
den luckan i kunskapen om samtida jazzpiano av högkaratig halt.Han har
alltså en trio och detta är fjärde cd'n med den gruppen. Owe Almgren spelar
elbas och Terje Sundby trummor och Norrström själv växlar mellan flygeln och
olika keyboards. Tolv kompositioner - alla utom en som kollektivet står för -
av Norrströms penna visar upp en grupp med den självfallna, täta inbördes
förståelse som långt samarbete leder till. Och individuellt är det fråga om
lysande musiker; Norrströms spel är fullt av komplexitet, men utmejslat och
klart artikulerat, Almgren har nog få jämlikar på sitt instrument och att
Sundby förutom att vara en utomordentlig slagverkare också är framstående
kompositör skiner igenom i hans osvikliga känsla för helheten.Variationsrik
bredd i stämningar och klang är ett plus till.

(Johnny Olsson, Nya Wermlands-Tidningen nov 2007) 

"Poetic licence" (LJ Records) bjuder på tämligen "fritt" piano, men det
första jag kommer att tänka på när pianot strömmar ur högtalarna är
faktiskt Jan Johansson! Delikat anslag. Vet inte om Norrström har något
djupare förhållande till "Janne", men där finns en sorts själarnas samröre
i anslaget och temperaturen mellan de båda. "Janne" kunde inte spela
"fult", och det verkar som om Norrström har samma anlag. Lyssna bara
på de första takterna av "Rain". Lyriskt och med en inte så liten doft av
folkton. Likaså i "August" som följer därpå. Det är nästan andäktigt till
sin karaktär. Trion kompletteras av Owe Almgren elektrisk bas och Terje
Sundby slagverk. Norrström skiftar mellan flygel och keyboard. Det är
också han som skrivit 99 procent av materialet. Jag gillar det här. Mest
för hur musiken andas, men också för trions fenomenala samarbete.

(Tor-Björn Lyrhed , Linköpings-Posten dec 2007)

  

 
Fräsch västkustjazz, intrikat, växlingsrik och personlig. Pianisten från
Skummeslövsstrand fraserar kristallklart distinkt på akustisk och elektronisk
klaviatur. I teman såväl som improvisationer följer han egna vägar, som inte
alltid möter lyssnarens förväntningar. I den klangliga och melodiska
uppfinningsrikedomen finns en spännande musikalisk personlighet med stark
integritet att upptäcka.Till trions dynamiska energiflöde bidrar i hög grad
slagverkaren Terje Sundbys lätta handlag och elbasisten Owe Almgrens
flyhänta precision. Vackra meditationer ("Maric") omväxlar med sturigt envetna
utbrott ("Bass song") och styggt sväng ("Let's take another dream"). Den
enastående gruppkommunikationen framgår inte minst tydligt i den kollektiva
improvisationen "In the studio".

(Sven Bjerstedt Kristianstadsbladet nov 2007)



 

 

- Lars-Erik Norrström, pianist och kompositör verksam i Laholm, har länge
tillhört de mest självständiga artisterna på den svenska jazzscenen. Den
musikaliska integriteten är stark, endera han framträder på egen hand eller i
skilda konstellationer. Som mångsidig komponist äger han utpräglad känsla för
bildmättade flöden, ofta framburna med elektronisk klaviatur. På "Idag" (LJ-
Records/CDA) fortsätter Norrström att utveckla sin musik. Albumets titel anger
att de nya styckena markerar ett nedslag, ett led i en föränderlig kreativ
process. -

- ....en välfungerande trio, som effektivt kopplar skrivet material till
naturlig improvisation. -

- På "confessions" öppnar sig hektiska uttryck som uppenbarligen ligger i
hela trions smak. Här är samspelet formidabelt. Särskilt utropstecken för
Bruno Råberg! -

- Lika heta fläktar strömmar in på albumets final, som leder mot sydliga
destinationer: "Africa" väcker trivsamma associationer till en
experimentell Coltrane! -

(Gert-Ove Fridlund - HALLANDSPOSTEN)

 

On the CD "Vogel":

 

- Following up his first effort, 2000's Idag, Swedish pianist Lars-Erik
Norrstrom reconvenes the same trio for Vogel, another album of spirited jazz
with a predilection towards free improvisation which, while broad in its scope,
is miniature in its approach. There are no long-winded freeform explorations
here; instead Norrstrom keeps things succinct, resulting in fifteen pieces that
display a broad palette of musical colours. Listeners take note: while the
album starts off in a more conventional piano trio setting, by about a third
into the album Norrstrom introduces synthesizers and recorders to the mix,
further deepening the sonic ambience. While there are clear nods to Bill
Evans, especially in the more lyrical tracks including the opener,"June," and
the closer, "Hannele's Sea," there is a strong sense of Swedish folk music, as
demonstrated in "Ice Flowers." There are a number of free pieces, including
the four group improvisations "Vogel II", "Vogel III", "Vogel V" and "Vogel
XIV"; throughout there is a sense of space, an openness that clearly suggests
roots in European post-impressionism. Norrstrom chooses unusual textures on
the synthesizer, sometimes jarring and angular, as in "Installation III," other
times glass-like and soothing, as in "Dirge."

Throughout he manages to find memorable motifs, even in more
extroverted tracks like "Piano Surprise," which begins with a Cecil Taylor-
like attack and then settles into a more spacious piano solo before the
trio comes in for a brief, synthesizer-driven, high energy coda. Bassist
Bruno Raberg, who now resides in Boston as an associate professor at
the Berklee College of Music, demonstrates sensitivity, and an almost
elastic ability to work within the wide number of musical contexts
presented on the album. The tender ballad "Saknad" is a showcase for
his rich tone and deeply lyrical approach. His ability to anchor the
proceedings while at the same time providing the push-and-pull
necessary in a freer group improvisational context is no surprise, as his
own album, this year's Ascensio also testifies. Drummer Terje Sundby,
whose résumé includes a veritable who's who of modern Swedish jazz, is
the perfect foil for Norrstrom and Raberg. His opening solo on Raberg's
"It's a Long Way to Vase" reveals a percussionist with as strong a
melodic sense as his musical compatriots. Vogel is a fine sophomore
effort from a pianist who, in blending lyrical melodic ideas within a free
jazz context, in combining a naturalistic approach with a broader sonic
palette, and in keeping together a clearly sensitive and simpatico trio, is
developing a highly personal approach to improvised music. - 

(John Kelman www.allaboutjazz.com)

- Att Lars-Erik Norrström är en av landets mest spännande musiker har stått
klart för mig ända sedan början av 80-talet då han debuterade på skiva.
Förutom att vara en lysande pianist är Norrström också kompositör. I sin
ungdom studerade han för tonsättaren Werner Wolf Glaser. Detta lyser igenom
i albumets mer genomkomponerade stycken. Norrström växlar mellan piano
och elektroniska instrument. Titelspåret visar sig vara en minisvit, utarbetad
av trions medlemmar; förutom Norrström är de basisten Bruno Råberg och
slagverkaren Terje Sundby. Av de elektro-akustiska styckena fastnar jag för
Dirge, en sorgesång som nästan ropar efter en text. -

(Lennart Blomberg i Göteborgs-Posten)

- Pianisten och keyboardspelaren Lars-Erik Norrström återkommer med
sin trio. Förra albumet "idag" presenterades i OJ 9/00. Liksom där ingår
en svit av korta nummer. Här är de kollektivt skapade av trion och
sinsemellan mycket varierade. Albumet inleds mjukt och melodiskt i June
medan Hologram har kärvare tonfall. New Hope påminner om melodier
som Charlie Parker skrev. Blueskänsla finns även i Installation III. Och
visst kan kompet vara pådrivande och svängigt. Långsamt flöjtspel är
pålagt i Ice Flowers. Keyboardklangerna är ofta svävande och passar in i
sammanhanget. Norrström spelar piano långsamt och känsligt i Saknad.
Där, liksom i flera andra nummer, är Bruno Råbergs basspel mäktigt. Han
är sedan 1981 verksam i Boston, USA, där han leder egna grupper och
har gjort ett antal skivor, han är en stor tillgång i Lars-Erik Norrström
Trio. -

(Sven Boija i Orkester-Journalen)

- Jag har tidigare uttryckt min förtjusning för Laholmspianisten Lars-Erik
Norrström och hans trio, senast då de spelade på Sturegymnasiet i Halmstad.
Nu har trion kommit med sin andra cd och jag finner ingen anledning att
ändra mitt omdöme om trion från den konserten. -
- . . . visade på ett övertygande och medryckande sätt att jazzen inte bara
lever i det förgångna utan fortsätter att utvecklas. Lars-Eriks egna
kompositioner är underfundigt intrikata och besitter ofta en skönhet långt
bortom det banala. Han är samtidigt en både spännande och driven
improvisatör som är värd en långt större uppmärksamhet och uppskattning. .
. -

(Thore Rösnes i Hallands-Posten)

- även om den fria improvisationsmusiken inte precis är min favoritlikör,
kan jag inte undgå att fängslas och fascineras av det nya albumet
"Vogel" med Laholmspianisten och dito kompositören Lars-Erik
Norrströms trio. Tillsammans med basisten Bruno Råberg, en gång i tiden
medlem av vår eminente trombonist Eje Thelins grupp men bosatt och
verksam i Boston, Massachusets, sen 1981, och Göteborgstrummisen
Terje Sundby bjuder han på en nära timslång musikalisk resa
kännetecknad av energi, dynamik och - inte minst - spännande klanger
och snabba musikaliska scenförändringar. Att dessa rutinerade och
likatänkande musiker trivs fint tillsammans visade de redan på
debutalbumet "Idag" och det framgår inte mindre tydligt av uppföljaren
"Vogel" från LJ Records. 

(Kåbe Lidén i Smålänningen)

On the CD ”idag”:



musikpoetiskt allvar som gör mig på andligt humör. - 

(Gunilla Mosén i LIRA)
 

- Det pratas mycket om svensk jazz. På gång. Fräsch. Framgångsrik. Sällan
att jag i dessa sammanhang möter namnet Lars-Erik Norrström (f 1946), men
för mig står denne pianist för något nytt, utvecklande och spännande. Trion
kom med ny skiva tidigare i år, "Vogel". En briljant cd, där Norrström varvar
ett mjukt, smärtfullt vackert tangentspel med fria utflykter tillsammans med
medmusikanterna Bruno Råberg (bas) och Terje Sundby (trummor). Storheten
finns i den orädda attityden. Hur trion vågar - och klarar - att blanda det
melodiskt enkla och sköna med helt andra klanger och med mer abrupt och
disharmonisk musik. Trions tidigare cd "Idag" går in under samma tak. Men så
finns här både ett stort musikaliskt kunnande, en bred erfarenhet och en
ungdomlig nyfikenhet. - 

(Sune Johannesson i Kristianstadbladet)

 

On the CD "Still Alive":

 

- Norrström's piano gnistrar som en stjärnhimmel i januari. Hans syntar borrar
och röjer. Terje Sundby's trummor kokar som en häxbrygd och Owe Almgren's
elbas ger hela denna skapelse en nerv och spänning som får mitt nackhår att
resa sig. Här finns också dynamik på alla fronter och i alla bemärkelser.
Tempot går upp och det går ner. Dessa tre modiga musiker kan också
konsten att låta pauser bli en del av skapandet. Det är sällan man hör något
sådant. Men när man gör det blir man glad. Ljudbilden ligger också så nära
att man nästan kan kan sträcka ut och känna på pianolocket. Riktigt bra
minsann! - 

(Bo Levander, Jönköpings-Posten, 5 maj 2005)

- ....Hans spil er fabulerende, undersøgende og undertiden meditativt -
for så indimellem at være sprælsk overstadigt. Det er næsten blevet en
frase, men STILL ALIVE hører til blandt de udgivelser, der giver nye
oplevelser for hver gennem-lytning. Norrstrøm får formidabel opbakning
af Terje Sundbys trommespil og Owe Almgrens el-bas.... -
- ....STILL ALIVE er en smuk cd, der spender fra helt fri musik till det
medrivende melodiske numre. 

(Ole Nimand, tidningen JazzSpecial , Danmark)

-  ...Den musik han skriver är intressant och har djupt nära poesi i mycket.
Som de båda inledande spåren, "Dulcinea" och "October song", samt längre in
i skivan, "The Trio III" och även "The Trio I", som dock har mer tryck och
attack i spelet även om mycket poesi finns här. Spår Lars-Erik spelar
akustiskt piano i stämningsfulla vackra toner. Och dessa är det som tilltalar
mig allra mest. Ordentlig attack och tryck i spelet finner vi när Lars-Erik
spelar sina elektrifierade, litet tuffare keyboards. Som "BO's delight" och "A
giant new dream", där det är tätt triospel i nära samförstånd mellan honom,
Owe Almgren, elbas och Terje Sundby trummor. Pumpande rytmiskt
utåtriktade är "I play therefore I am" och även något lugnare "Bill 2".... -

(Thord Ehnberg, tidningen Ljusnan, 5 april 2005)

- Ännu en intressant inspelning på det svenska skivmärket LJ - records.
Det handlar om en trio ledd av pianisten och keyboardisten Lars-Erik
Norrström, en veteran som har valt personliga vägar hellre än att följa
som tvåa i en tradition som han inte längre känner som sin. Det
presenteras en tät rytm: Trumslagaren Terje Sundby och elbasisten Owe
Almgren gör en musik som speglar deras djupa kunskap om mainstream
jazz. I stycken med akustiskt piano låter det mera lyriskt och
uttrycksfullt med varje liten not genomtänkt och studerad in i minsta
detalj. Det handlar om en ganska omväxlande skiva med en mycket
modern approach, men med mycket få referensmodeller. Norrström och
hans skickliga partners söker egna vägar utan att lämna det akustiska
definitivt - med ett utförande i bästa stil - och med det elektriska i vilket
det finns ganska originella ögonblick. Sammantaget en lyckad inspelning
av en trio som vågar mycket för att utforska det nya, och som har hittat
en egen uttrycksfull väg som lämnar ett löfte om ytterligare utveckling. -

Cosimo Parisi, översatt från en italiensk websida)

- EXKLUSIV JAZZPOESI. Känslan som omedelbart infinner sig är ett intensivt

On the CD "Vogel":



.

On the CD idag:

.  

.  

- A piano trio with verve, savvy and lots of interesting ideas to expound upon,
the leader of this date, keyboardist Lars-Erik Norrstrom garners superb
support from bassist Bruno Raberg and drummer Terje Sundby as the
musicians take the listener on a whirlwind tour of this time honored jazz-
based format.

Norrstrom's music and approach to jazz piano spans classic Bill Evans-ish
nuance, swing and subtly to synth based free-jazz style dialogue amid
synergistic interplay and polytonal themes. -

(Glenn Astarita www.allaboutjazz.com)

- The Lars-Erik Norrström Trio is a brilliant trio from Sweden whose members
include Lars-Erik Norrström on piano and keyboards, Bruno Råberg on
acoustic bass, and Terje Sundby on drums. Their debut CD is titled Idag. It
contains 15 compositions all written by Norrström except for "Sculpture II",
which is the third part of the free collective improvisational suite originally
presented on Bruno Råberg's CD entitled Presence. The trio is in great form
with this exciting collection of free jazz compositions that charcterize the trio's
collective improvisational skills and their ability to depict several free-form
patterns without the usual preset harmonic or formal structures. The trio
bends, expands, and reshapes the rules of counterpoint on such songs as
"Ship to Vega", which opens with a Baroque-like basso continuo and then
shifts into a free improvisation by the full ensemble.

"Africa" is astounding. The song opens slowly with a vocal tuning and
then suddenly the trio abandons the process and sets a free and crative
blaze to the song's contrapuntal fabric. Lars-Erik Norrström is an
excellent pianist who emphasizes the complete independence of
component melodies while simultaneously evoking several moods at once
from the piano. Norrström's selection of significant motives and phrases
and their duplication in this great arrangement along with the superior
rhythmic accompaniment of Råberg's bass and Sundby's amazing
drumming on this piece is electrifying. Lars-Erik Norrström Trio gives an
awesome clinic that provokes and expands the definition of free jazz and
it's well worth the 60 minutes. - 

(Paula Edelstein, All Music Guide)

- The pianist Lars-Erik Norrström is a musician who seems to love to perform
his music free from all expectations. His rhytmic vigour and his never ending
melodic flow makes him stand out as a genuine representative for a timeless
musicianship. On his own terms though, he is constantly working with the
unexpected. In creativity and innovation is often inherit the ability to ignore
limitations and obstacles. It is about going beyond the frames that tradition
and habit has imposed on a dated or typical of the age artistic expression.
Norrström is pursuing his cause uncompromisingly, yet with a complete
conviction and an immovable sense of being on the right track.

In fourteen compositions of his own, some of them as loose thematic
sketches, Norrström lets his brilliant accompaniment - bass player Bruno
Råberg, living and working in the US, and drummer Terje Sundby - build
the rhytmic complexity up, creating dynamics and awareness that will
leave few untouched. The trio is working with ease, listening and feeling
each others ideas, adding and subtracting. There is something intuitive,
almost telepathic in their playing together, fascinating in its lack of
prestige and gestures. They seem to have a signalling system of their
own in which every individual intention is commented by somebody else.
It is a strange and exciting experience that takes a good amount of time
to "consume". - 

(Christer Nilsson, YSTADS ALLEHANDA)

.

.

- Nu har Lars-Erik kommit med en utsökt trio-Cd som visar på hans
musikaliska bredd och fantasi. - 

- Väljer man 2 av de 15 melodierna för att visa på spännvidden i musiken får
det bli underbart vackra akustiska balladen "on your father's arm" och
elektrifierade energifyllda rytmglada "patterns for freeform". -

(Gunnar Holmberg, Vestmanlands läns tidning) 

- Lars-Erik Norrströms kompositioner har variation, energi och dynamik
lika väl som mjuk skönhet, här i skivan varvat med smakfull känsla till
en spännande musikstund. -

(Thord Ehnberg tidningen LJUSNAN)

 

- Redan inledningen ger en vink om att detta album kommer att bjuda på
något alldeles extra. Norrström formligen exploderar i ett furiöst pianosolo. -

- I trion ingår basisten Bruno Råberg och trumslagaren Terje Sundby, båda
idealiska musiker i Norrströms mångskiftande musikvärld. -

- "on your father's arm" är ett förtjusande pianostycke, så melodiskt att en
textförfattare skulle bli överlycklig. - 

(Lennart Blomberg GöTEBORGS POSTEN)] 

- Det är en energirik och intensiv musik trion presenterar. Råberg och
Sundby kompletterar väl och svarar på Norrströms improvisatoriska
inviter, fast på olika sätt. Råbergs bas ligger stadigt förankrad i
ramverket, medan Sundby ömsom driver på, ömsom avvaktar och
markerar de spelidéer som Norrström plockar fram. -

- Sammantaget blev det ett spännande, omväxlande och ibland oväntat
resultat denna julidag förra sommaren, och som Lars-Erik Norrström
konstaterar på konvolutet "i morgon spelar vi något annat -

(Ulf Thelander - ORKESTERJOURNALEN)

innan jag fattar att det är någon elektrisk koppling på keyboard, ett roligt
- Plötsligt kommer en stor blåsensemble in i trion, ett Basie-riff från 30-talet,

flerskiktat ljud. -

-Ett mycket läckert pianospel..... -

(Ingemar Glanzelius - DAGENS NYHETER)



[från en belgisk jazzblog]
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Lars-Erik Norrström trio: Poetic Licence

Publicerad: 21. November 2007 01:15 

JAZZ 

Lars-Erik Norrström trio

Poetic licence

(LJ Records)

Fräsch västkustjazz, intrikat, växlingsrik och personlig. Pianisten från
Skummeslövsstrand fraserar kristallklart distinkt på akustisk och elektronisk
klaviatur. I teman såväl som improvisationer följer han egna vägar, som inte
alltid möter lyssnarens förväntningar. I den klangliga och melodiska
uppfinningsrikedomen finns en spännande musikalisk personlighet med stark
integritet att upptäcka.Till trions dynamiska energiflöde bidrar i hög grad
slagverkaren Terje Sundbys lätta handlag och elbasisten Owe Almgrens flyhänta
precision. Vackra meditationer ("Maric") omväxlar med sturigt envetna utbrott
("Bass song") och styggt sväng ("Let's take another dream"). Den enastående
gruppkommunikationen framgår inte minst tydligt i den kollektiva
improvisationen "In the studio".

Sven Bjerstedt
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Utmärkt öronöppnare

Poetic Licence – Lars-Erik Norrström Trio

Poetic Licence

Lars-Erik Norrström Trio

(LJ Records)

De som har ett särskilt intresse för den västliga svenska jazzscenen och särdeles för 

dess pianister är säkerligen bekanta med Lars – Erik Norrströms avsevärda 

kvalifikationer, både som instrumentalist och kompositör – kanske för hans 

medverkan i grupper som Kejsaren, Arp och Corpo. Eller varför inte via soloplattan 

” Let´s take another dream ”...

I bredare lyssnarkretsar är han kanhända något av en doldis trots två decenniers 

professionell verksamhet som fört honom runt både hela Norden och Europa. Den 

här plattan är en förträfflig öronöppnare för den som eventuellt missat honom och 

vill täppa till den luckan i kunskapen om samtida jazzpiano av högkaratig halt.

Han har alltså en trio och detta är fjärde cd'n med den gruppen. Owe Almgren 

spelar elbas och Terje Sundby trummor och Norrström själv växlar mellan flygeln 

och olika keyboards. Tolv kompositioner - alla utom en som kollektivet står för - av 

Norrströms penna visar upp en grupp med den självfallna, täta inbördes förståelse 

som långt samarbete leder till. Och individuellt är det fråga om lysande musiker; 

Norrströms spel är fullt av komplexitet, men utmejslat och klart artikulerat, 

Almgren har nog få jämlikar på sitt instrument och att Sundby förutom att vara en 

utomordentlig slagverkare också är framstående kompositör skiner igenom i hans 

osvikliga känsla för helheten.

Variationsrik bredd i stämningar och klang är ett plus till.

Johnny Olsson

Publicerad: 2007-11-09 06:00

[Nya Wermlands-Tidning]



Utdrag ur några recensioner av LJCD 5233 ”Vogel” med lars-erik norrström trio

- Att Lars-Erik Norrström är en av landets mest spännande musiker har stått klart
för mig ända sedan början av 80-talet då han debuterade på skiva. Förutom att vara en lysande
pianist är Norrström också kompositör. I sin ungdom studerade han för tonsättaren Werner
Wolf Glaser. Detta lyser igenom i albumets mer genomkomponerade stycken.

Norrström växlar mellan piano och elektroniska instrument. Titelspåret visar sig
vara en minisvit, utarbetad av trions medlemmar; förutom Norrström är de basisten Bruno
Råberg och slagverkaren Terje Sundby. Av de elektro-akustiska styckena fastnar jag för Dirge, en
sorgesång som nästan ropar efter en text. -

Lennart Blomberg i Göteborgs-Posten 16/9 - 2003

- Pianisten och keyboardspelaren Lars-Erik Norrström återkommer med sin trio.
Förra albumet ”idag” presenterades i OJ 9/00. Liksom där ingår en svit av korta nummer. Här är
de kollektivt skapade av trion och sinsemellan mycket varierade. Albumet inleds mjukt och
melodiskt i June medan Hologram har kärvare tonfall. New Hope påminner om melodier som
Charlie Parker skrev. Blueskänsla finns även i Installation III. Och visst kan kompet vara
pådrivande och svängigt. Långsamt flöjtspel är pålagt i Ice Flowers. Keyboardklangerna är ofta
svävande och passar in i sammanhanget. Norrström spelar piano långsamt och känsligt i Saknad.
Där, liksom i flera andra nummer, är Bruno Råbergs basspel mäktigt. Han är sedan 1981
verksam i Boston, USA, där han leder egna grupper och har gjort ett antal skivor, han är en stor
tillgång i Lars-Erik Norrström Trio. -

Sven Boija i Orkester-Journalen 2003

- Jag har tidigare uttryckt min förtjusning för Laholmspianisten Lars-Erik Norrström
och hans trio, senast då de spelade på Sturegymnasiet i Halmstad. Nu har trion kommit med sin
andra cd och jag finner ingen anledning att ändra mitt omdöme om trion från den konserten ”. . .
visade på ett övertygande och medryckande sätt att jazzen inte bara lever i det förgångna utan
fortsätter att utvecklas. Lars-Eriks egna kompositioner är underfundigt intrikata och besitter ofta
en skönhet långt bortom det banala. Han är samtidigt en både spännande och driven
improvisatör som är värd en långt större uppmärksamhet och upp-skattning. . .” -

Thore Rösnes i Hallands-Posten 13/6 -  2003

- EXKLUSIV JAZZPOESI. Känslan som omedelbart infinner sig är ett intensivt
musikpoetiskt allvar som gör mig på andligt humör. -

Gunilla Mosén i  LIRA nr 4 2003

- Även om den fria improvisationsmusiken inte precis är min favoritlikör, kan jag inte undgå att
fängslas och fascineras av det nya albumet ”Vogel” med Laholmspianisten och dito kompositören
Lars-Erik Norrströms trio. Tillsammans med basisten Bruno Råberg, en gång i tiden medlem av
vår eminente trombonist Eje Thelins grupp men bosatt och verksam i Boston, Massachusets,
sen 1981, och Göteborgstrummisen Terje Sundby bjuder han på en nära timslång musikalisk
resa kännetecknad av energi, dynamik och - inte minst - spännande klanger och snabba
musikaliska scenförändringar. Att dessa rutinerade och likatänkande musiker trivs fint
tillsammans visade de redan på debutalbumet ”Idag” och det framgår inte mindre tydligt av
uppföljaren ”Vogel” från LJ Records. -

Kåbe Lidén i Smålänningen 26/6 -  2003

Det pratas mycket om svensk jazz. På gång. Fräsch. Framgångsrik. Sällan att jag i dessa samman-
hang möter namnet Lars-Erik Norrström (f 1946), men för mig står denne pianist för något nytt,
utvecklande och spännande. Trion kom med ny skiva tidigare i år, "Vogel". En briljant cd, där
Norrström varvar ett mjukt, smärtfullt vackert tangentspel med fria utflykter tillsammans med
medmusikanterna Bruno Råberg (bas) och Terje Sundby (trummor).  Storheten finns i den
orädda attityden. Hur trion vågar – och klarar – att blanda det melodiskt enkla och sköna med
helt andra klanger och med mer abrupt och disharmonisk musik. Trions tidigare cd "Idag" går in
under samma tak. Men så finns här både ett stort musikaliskt kunnande, en bred erfarenhet och
en ungdomlig nyfikenhet. 

Sune Johannesson i Kristianstadbladet 2003



Idag Lars-Erik Norrstrom Trio (LJ Records)

A piano trio with verved savvy and lots of interesting ideas to expound

upon, the leader of this date, keyboardist Lars-Erik Norrstrom garners

superb support from bassist Bruno Raberg and drummer Terje Sundby as

the musicians take the listener on a whirlwind tour of this time honored

jazz-based format. Norrstrom's music and approach to jazz piano spans

classic Bill Evans-ish nuance, swing and subtly to synth based free-jazz 

style dialogue amid synergistic interplay and polytonal themes. (LJ

Records)



Utdrag ur recensioner av CD-skivan
”idag” med lars-erik norrström trio

”Med sin rytmiska spänst och sitt aldrig sinande
melodiska flöde framstår Norrström som en genuin
representant för tidlöst musikantskap. Fast på egna
normer, han arbetar ständigt med det oväntade.”

”Norrström låter sitt briljanta komp - USA-
v e r k s a m m e b a s i s t e n B r u n o R å b e r g o c h
trumslagaren Terje Sundby - bygga ut den rytmiska
komplexiteten, skapande en dynamik och
påtaglighet som få kan lämnas orörda inför. ”

[Christer Nilsson - YSTADS ALLEHANDA]

”Lars-Erik Norrström, pianist och kompositör
verksam i Laholm, har länge tillhört de mest
självständiga artisterna på den svenska jazzscenen.
Den musikaliska integriteten är stark, endera han
framträder på egen hand eller i skilda
konstellationer. Som mångsidig komponist äger han
utpräglad känsla för bildmättade flöden, ofta
framburna med elektronisk klaviatur. På "Idag"
(LJ-Records/CDA) fortsätter Norrström att utveckla
sin musik. Albumets titel anger att de nya styckena
markerar ett nedslag, ett led i en föränderlig kreativ
process.”

”......en välfungerande trio, som effektivt
kopplar skrivet material till naturlig improvisation.”

” På ’confessions’ öppnar sig hektiska uttryck
som uppenbarligen ligger i hela trions smak. Här är
samspelet formidabelt. Särskilt utropstecken för
Bruno Råberg!

”Lika heta fläktar strömmar in på albumets
final, som leder mot sydliga destinationer: ’Africa’
väcker trivsamma associationer till en experimentell
Coltrane!” 

[Gert-Ove Fridlund - HALLANDSPOSTEN]

”Redan inledningen ger en vink om att detta album
kommer att bjuda på något alldeles extra. Norrström
formligen exploderar i ett furiöst pianosolo .....”

”I trion ingår basisten Bruno Råberg och
trumslagaren Terje Sundby, båda idealiska musiker
i Norrströms mångskiftande musikvärld.” 

”..... ’on your father’s arm’  är ett förtjusande
pianostycke, så melodiskt att en textförfattare skulle
bli överlycklig.” 

[Lennart Blomberg GÖTEBORGS POSTEN]

”Nu har Lars-Erik kommit med en utsökt trio-Cd
som visar på hans musikaliska bredd och fantasi. ”

”Väljer man 2 av de 15 melodierna för att visa
på spännvidden i musiken får det bli underbart
vackra akustiska balladen  ’on your father’s arm’
och elektrifierade energifyllda rytmglada ’patterns
for freeform’  ” 

[Gunnar Holmberg, VESTMANLANDS LÄNS
TIDNING]

”Plötsligt kommer en stor blåsensemble in i trion,
ett Basie-riff från 30-talet, innan jag fattar att det är
någon elektrisk koppling på keyboard, ett roligt
flerskiktat ljud.”

”Ett mycket läckert pianospel.....” 

[Ingemar Glanzelius - DAGENS NYHETER]

”Han är inte så lätt,  pianisten Norrström. Man får
spela honom flera gånger ...... och då är det.
spännande.”

[Knut Johansson - HELSINGBORGS DAGBLAD]

”Lars-Erik Norrströms kompositioner har variation,
energi och dynamik lika väl som mjuk skönhet,  här
i skivan varvat med smakfull känsla till en spän-
nande musikstund.”

[Thord Ehnberg  tidningen LJUSNAN]

”Det är en energirik och intensiv musik trion
presenterar. Råberg och Sundby kompletterar väl
och svarar på Norrströms improvisatoriska inviter,
fast på olika sätt. Råbergs bas ligger stadigt
förankrad i ramverket, medan Sundby ömsom
driver på, ömsom avvaktar och markerar de
spelidéer som Norrström plockar fram.”

”Sammantaget blev det ett spännande,
omväxlande och ibland oväntat resultat denna
julidag förra sommaren, och som Lars-Erik
Norrström konstaterar på konvolutet  ’i morgon
spelar vi något annat...’  ” 

[Ulf Thelander  - ORKESTERJOURNALEN]



Recension av Lars-Erik Norrström trio’s CD ”idag” 
från Internet-sajten ”All Music Guide”



Genuin representant
för tidlöst musikantskap
Lars-Erik Norrström trio:

"idag" (LJ Records)

Pianisten Lars-Erik Norrström är
en musiker som tycks älska att
utföra sin musik fri från alla för-
väntningar.
...Med sin rytmiska spänst och
sitt aldrig sinande melodiska flö-
de framstår han som en genuin
representant för tidlöst musikant-
skap. Fast på egna normer, han
arbetar ständigt med det ovänta-
de.
...I kreativitet och nyskapande
ligger ofta förmågan att bortse
från begränsningar och hinder.
Det gäller att gå utanför de ramar
som av tradition och vana gör det
konstnärliga uttrycket tidstypiskt
eller tidsbundet. Utan tvekan dri-
ver Norrström sin linje kompro-
misslöst, men ändå med fullstän-
dig övertygelse och orubblig

känsla av att han är inne på rätt
väg.
...I femton egna kompositioner,
några av dem som lösa tematiska
skisser, låter Norrström sitt bril-
janta komp - USA-verksamme ba-
sisten Bruno Råberg och trumsla-
garen Terje Sundby - bygga ut
den rytmiska komplexiteten, ska-
pande en dynamik och påtaglig-
het som få kan lämnas orörda in-
för.
...Trion arbetar lätt, lyssnar och
känner in på varandras utkast,
lägger till och drar ifrån. Det finns
något intuitivt, nästan telepatiskt
i deras samspel som fascinerar i
deras prestigelöshet, utan åthä-
vor. De tycks ha ett eget signalsys-
tem som gör att varje individuell
intention kommenteras av någon
annan.
...Det är en både sällsam och
spännande upplevelse som for-
drar god tid att "konsumera".
... ... ... ...Christer Nilsson

ur recension av solo - konsert på Artisten i Göteborg

" ---- Förra året kom Lars-Erik Norrström ut med sin
märkliga CD Let's Take Another Dream. Norrström är en
personlig kompositör med en alldeles egen klanguppfattning
som han applicerar på datorer och synthar. Det var spännande
att "live" kunna följa Norrströms sätt att arbeta. Som bonus
fick den förtjusta - och glädjande stora - publiken höra
Norrströms lysande pianospel. Utan tvekan hör Norrström till
våra stora musikprofiler. ---- "

LENNART BLOMBERG i Göteborgs-Posten



 

recension av solo-skivan "Let'¨s Take Another Dream" i Dagens Nyheter

Vackert
och fult
Lars-Erik Norrström:

Let's Take Another Dream
(LJ Rec / CDA)

I KORSDRAGET mellan det
akustiska pianot, syntarna
och de förprogrammerade se-
quencerslingorna formar
Lars-Erik Norrström sin mu-
sik. Anslaget är brett och drar
med sig fusionrytmer likaväl
som sakralt meditativa stäm-
ningar, hyperteknologisk
framtidsmusik och ödsligt
anakrona pianoklanger.
......Greppet gör "Let's Take
Another Dream" till en spän-
nande tripp där det brutalt
fula och smeksamt vackra
parar sig till ständigt nya
klanger.
......Genomgående är en
attack och en omedelbarhet
som påminner om Joe Zawinuls
under hans krafts dagar; en
tillit till det spontana och
improviserade som grund för
djärva utförsåk eller fräcka
konstruktioner.

Uppenbart är att Lars-Erik
Norrström inte räds de
verkligt udda mötena, som
konfrontationerna mellan
kyrkorgel och flipperelektro-
nik i "Contradictions" eller
den brutala kakafonin i "Hi-
ding the Parachute is a Stan-
dard Procedure". Å andra
sidan kan han vara nästan
entydigt rytmisk och dansant
som i "New Hope" eller
örhängsmelodiös som i "the
Listener".
PRICKEN ÖVER I på "Let's
Take Another Dream" är dock
den majestätiskt visuella "Ce-
lestial". Likt ett rymdskepp
under landning på en främ-
mande himlakropp glider den
sakta ner genom det ena
atmosfäriska ljudskiktet efter
det andra. Förtrollande!
......JOHAN SCHERWIN
......DN

 



 

 

 

corpo

CORPO presents new Jazz in the best meaning of the phrase. Five strong personalities create their own, 
unique and exciting music which expands and develops. It is music from the north paired with a taste 
of southern latitudes, reflective with a strong expression and where the pulse has a central role.

CORPO has been working as a group since 1992,
and toured in Sweden, Finland, Denmark,Norway,
Belgium, Holland, France, Germany, Luxembourg, 
and went for a very successful tour to South-Africa
in september 1999. The South-African audiences
did really appreciate Corpos mix of nordic melodies
and african percussion.

MUSICIANS

Mikael Godée - soprano sax and flute
Chris Montgomery - drums,
Ebba Westerberg - percussion
Lars-Erik Norrström piano keyboards
Thomas Markusson - bass

CORPO  has
released 5 CD's

CORPO LIVE ALMA IS

CONTACT

Mikael Godée
Haga Nygata 3A          
S-41301 Göteborg, Sweden
tel +46(0)31-123312
e-mail:migod@comhem.se
website 1: www.gac.se/mikael
website 2: www.gac.se/corpo
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- Dass im Jazz noch immer Ent-
deckungen möglich sind, konnte 
man am Donnerstag Abend mal 
wieder erleben. Die schwe-
dische Formation CORPO, die be-
reits zum zweiten Mal im 
Schlachthof, Kassel gastierte und 
bereits vier CD's eingespielt hat, 
bewegte sich auf faszinierende 
Weise zwischen melodischem 
Wohlklang und ausgelassenen 
Improvisationen. Eine aus-
gezeichnete Band mit ausgezeic-
neten Musikern: Perfekt auf-
einander eingespielt, ohne in 
Langeweile zu verfallen. 
Ganz im Gegenteil, es entwickel-
ten sich immer wieder 
spannende Konstellationen, und 
man merkte in jeder Minute, 
dass der Spaß auf der Bühne 
heimisch war. Mikael Godée, der 
sämtliche Stücke komponierte, 
gab an Sopransaxofon und 
Querflöte mit lyrischen Phrasen 
den Ton an, sorgte für eine 
elegische Grundstimmung, 
die er aber immer wieder mit 
freien wie ausladenden Passagen
konterkarierte. Dominant die 
schwer und swingende 
Rhythmusgruppe mit Michael 
Andersson an den Percussions 
und Chris Montgomery am 
Schlagzeug. Zwischen beiden
entwickelten sich mehrfach sehr 
aufregende Dialoge, die von den
anderen ergänzt und fortgeführt 
wurden. An Piano und Fender 
Lars-Erik Norrström, wie , 
Thomas Markusson am Bass 
eher im Hintergrund agierend 
und die weit ausholenden
Improvisationslinien der Gruppe 
zusammenhaltend.Nach einer
kurzen Warmspielphase war das 
Quintett vom musikalischen Furor 
entflammt und dann gab es kein
Halten mehr. 

- Andreas Gebhardt 

A lot of todays' music consists 
only of a bright, shining surface. 
We are supposed to be impres-
sed by the brilliance. But most 
often it lacks substantional con-
text. 
   Refreshing, then, to discover 
music with bone and marrow, as 
was the fact in Piteå, to have a 
chance to see a musical perfor-
mance that didn't need any 
"show or glitter", just music that
lingers in the openminded liste-
ner's head. 
  Together the musicians create
a music that penetrates the 
listener. The different tune 
characters change, of course, but 
are all inflicted with complex 
rhythms and meditative levels. 
All the bandmembers are greatly 
skilled musicians, capable of 
conveying musical statements. 
Rich, intense, rhythmic and with 
humor. Music that stands alone. 
We want to hear more from 
CORPO!

- Lars-Erik Forsgren

CORPO sounds better than 
ever before on their 4th CD. 
The soprano sax of Mikael 
Godée is in the centre of the 
events, contemporary jazz 
with a nordic touch, but it is 
foremost an incredibly tight 
combo to hear. The 
appearance is characterized 
by a great calmness which 
puts focus on expression. 
Godées horn is full of 
confidence, Lars-Erik 
Norrström's piano patters 
softly along while the 
percussionist Ebba 
Westerberg and bassist 
Thomas Markusson conveys 
the rythms into the world. The 
song "Ynde" which also can 
be heard on drummer Terje 
Sundby's fine new solo album 
is here presented in a new 
context certainly worth 
listening to. 
All in all it's eleven very fine 
pieces of music by 
Godée/Sundby.

- Ulf Johansson

3 critics on CORPO
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Jazzquintett Corpo begeisterte das Publikum im Bad Hersfelder Buchcafé

Schwedische Improvisationen
Bad Hersfeld. Die Musik des schwedischen Jazzquintetts „Corpo“ ist nicht allein nur für eingefleischte
Jazzfans ein echter Hörgenuss. Deswegen fanden sich viele Livemusikfans zum Auftritt der fünf
sympathischen Improvisationskünstler im Konzertsaal des Bad Hersfelder Buchcafés ein, um den
wunderschönen Kompositionen der Skandinavier zuzuhören.

Die schwedische Jazzcombo „Corpo“ begeisterte mit ihrem modernen und lebendigen Sound
das Bad Hersfelder Publikum im Buchcafé. Foto: Rödiger

Die Band rund um den Querflöte und Sopransaxofon spielenden Lied-Komponisten Mikael Godée kreierte
zu den fesselnden Improvisationen ihres Bandleaders wunderbare, sehr melodische Klangteppiche deren
rhythmische Feinheiten viele Zuhörer und Zuhörerinnen vollends begeisterten.

Viele der „Corpo“-Stücke sind zwar zu Beginn eher sanft-balladige Mid-Tempo-stücke, aber dank der
extremen Dynamik und des fesselnd intensiven Zusammenspiels der fünf Schweden schwellen die Lieder
des Jazzensembles langsam aber stetig von einem musikalischen Höhepunkt zum anderen an.

Keyboarder Lars-Erik Norrström begleitete die dreiköpfige Rhythmusgruppe, bestehend aus Bassist Thomas
Markusson, Schlagzeuger Chris Montgomery und Percussionistin Ebba Westerberg mit hochmodernen
Synthesizerflächen und einem sehr virtuosen Piano-Spiel, welches oft an den amerikanischen
Jazzpianisten Lyle Mays (Pat Metheney Group) erinnerte.

Rhythmisch sind es oft die abwechslungsreichen Klangfarben, die Eba Westerberg dank einer Vielzahl von
kleinen Percussioninstrumenten den Jazz-Grooves von Bass und Schlagzeug hinzu gibt, welche das Bad
Hersfelder Publikum ebenso wie die ausgiebigen Solis aller Melodie-Instrumente, häufig zu begeistertem
Zwischenapplaus anregten.

Der melodisch-moderne Sound von „Corpo“ traf wie bereits beim ersten Auftritt in der Festspielstadt vor fünf
Jahren voll und ganz den Geschmack der Bad Hersfelder Livemusikfans und bescherte dem Publikum
einen exzellenten Hörgenuss auf sehr hohem musikalischen Niveau.!(rö)


