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JAN GUNNAR HOFF
«Living»
Jan Gunnar Hoff (p)
2L 92
Pianisten Jan Gunnar Hoff fra Bodø,
har lenge syslet med ideen om å
lage et soloprosjekt. I august i fjor
åpnet muligheten seg, og sammen
med lydgeniene i Lindberg Lyd, installerte han seg i Sofienberg kirke
på Grünerløkka i Oslo.
I kofferten hadde han med seg noen av sine tidligere komposisjoner, pluss noen nye ideer, samt Akhmet Zhubanovs «Karlygash» og «den nordnorske
nasjonalsangen, «Å eg veit meg eit land», ført i
pennen av Adolf Thomsen.
Når en relativt lyrisk jazzpianist går inn i et studio,
en konsertsal eller, som i dette tilfelle, en kirke, så
ligger det en forestilling om at dette blir «noe Jarrettsk» å lurer i bakhodet. Kanskje særlig når det
gjelder en musiker som Jan Gunnar Hoff. For det er
ikke å stikke under en stol, at den gode Bodøværingen er inspirert av den amerikanske pianisten og
primadonnaen.
Men, heldigvis, Hoff går ikke i den fella. Tvert imot.
Allerede fra start, med den gode, gamle «Living»
hører man at Hoff har funnet sitt eget ståsted, og at
hans respekt for kirkerommet er stor. Dette er ikke
tid og sted for å lefle med enkel kopiering!
Vi får en perlerad av vakkert solopiano. Hoff skriver
nydelige komposisjoner, han har gode ideer for improvisasjonene, og hans nære forhold til den nordnorske naturen er åpenbar.
Hans behandling av flygelet i Sofienberg kirke er
gjort med stor respekt og ydmykhet.
Og lyden? Å utgi ei soloplate som dette på Lindberg
Lyd (2L), må være alle lyriske pianisters våte drøm.
Bedre lyd enn dette tror jeg det ikke er mulig å

transformeres overbevisende til å bli
lytterens glede, uansett alder.
Bjarne Søltoft
BILLY HART
«All Our Reasons»
ECM RECORDS ECM2248
Et mestermøte mellom trommeslager
Billy Hart, som har spilt med Miles
Davis og Stan Getz, pianisten Ethan
Iverson som vi kjenner fra gruppa Bad
Plus, saksofonisten Mark Turner, som vi
kjenner fra samarbeid med Kurt Rosenwinkel og som del av San Fransisco
Jazz Collective, og bassist Ben Street.
En rekke såkalte moderne låter som
skal vise at levende amerikansk jazz
fortsatt evner å befinne seg på utviklingsfronten, fortsatt evner å være
avantgarde, men som mislykkes totalt.
Kvartetten prøver seg ut i et melodisk
basert landskap som er gjennomterpet
av både amerikanske og europeiske
jazzgrupper gjennom de siste tjue
årene.
Selvfølgelig er det musikere som teknisk og harmonisk er i stand til å levere. Noe annet ville være en
katastrofe. Men med en kvartett som
dette forventer vi faktisk noe mer enn
en «vanlig dag på jobben». Dette viser
til fulle hvordan jakten på «swingen»
og «bluesen» som gitte og statiske fenomen overhodet ikke bringer musikken videre.
Og når man i tillegg greier å servere
en låt kalt «Ohnedaruth», oppgitt å
være basert på Coltrane’s «Giant
Steps», uten å nevne Art Ensemble of
Chicago’s velkjente låt av samme
navn, komponert av Joseph Jarman,
stiller man langt bak i konkurransen
hos denne anmelder. «Ohnedaruth» er
sanskrit, og kan oversettes til «den
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lage. Så kommer også utgivelsen ut på Blu-ray disc.
I to versjoner, hvor heldigvis den ene kan avspilles
på vanlig CD-spiller (innspilt i DXD 24 bit/352,8
kHz).
«Living» er rett og slett blitt en vanvittig fin plate
fra en av våre største musikalske lyrikere. Den kan

som overgir seg» (til det åndelige), en
honnør som ble gitt til John Coltrane.
I introen forsøker Ethan Iverson nærmest å antyde at «Giant Steps» er en
atonalt orientert tolvtone-basert låt.
Intet kunne være fjernere fra sannheten.
Denne plata viser til fulle at deler av
amerikansk jazz fortsatt sliter med å
akseptere skrittet fra hard-bopens
estetikk til den moderne jazzens verden
Johan Hauknes
NICO HUIJBREGTS
«Dialogue Dreams»
VINDU MUSIC 887516034817
En dobbelplate med et greit premiss.
Den Hollandske pianisten Nico Hujbregts har invitert en stor gruppe kollegaer, bla. Jasper og Bram
Stadhouders til å spille duo. Altså er
du aldri helt sikker på hvilket nytt instrument som dukker opp på de drøyt
30 korte sporene du finner her. Det er
«Dialogue Dreams» store pluss, det er
gøy å sitte å spille friimpro-bingo med
plata og tippe på hva som kommer videre.
Rent musikalsk er dette en god, om
enn gjennomsnittlig affære. Litt Ligeti, litt frijazz, lit boplinjer, litt folkemusikk, litt av alt annet som er
populært blant denne typen klassisk
orienterte fri-improviserende musikere om dagen. Eneste problemet er
at den mangler de radikale grepene
som trengs for å løfte den fra bra til
veldig bra. Vi får noen nye venner som
f. eks. vokalisten (og pianisten red.
anm.) Laia Genc som står for overaskende stilig og drøy vokal-impro. Hovedpersonen gjør en fin figur bak og
inne i flygelet, og løfter helheten med

nytes i alle døgnets timer, men jeg har en mistanke
om at den passer aller best i skumringen en kveld
etter at du har vært ute i blåsten, og er kommet
inn, fått deg en varm dusj, og bare vil nyte tilværelsen. Anbefales på det varmeste!
Jan Granlie

et par referanser til indisk klassisk
musikk jeg ikke så komme.
Alt i alt tror jeg dette vil gå inn i historien som en av de mange platene
man kan sette på om 20 år og tenke
«Åja, sånn låt improvisert pianomusikk
i 2013».
Arthur Piene
ARNE JANSEN
«The Sleep of Reason. Ode to Goya»
ACT 9539-2
Den tyske gitaristen Arne Jansen kjem
opprinneleg frå Flensburg, men har
hatt tilhald i Berlin sidan 1996. Nokon
kjenner han sikkert som medlem av
Jazzanova frå tid til annan. Det er likevel med eigen trio han har skapt seg
ei namn i tysk jazz. Dette er den
tredje utgjevinga til Jansen og debuten på ACT-etiketten. I tillegg til bass
og trommer får han hjelp av Friedrich
Paravicini på Hammond og ymse andre
tangentinstrument. Også cellisten
Stephan Braun og hornisten Nils Wülkner har eit par innhopp. Nokre coverlåtar har Jansen funne plass til, m.a.
Knoflers «Brothers in Arms», i tillegg
til åtte eigne låtar.
Stilistisk kan Jansen minna både om
Abercrombie og Muthspiel, men han
står solid på eigne bein. Plata inneheld vakre parti, men hovudinnvendinga er at bandet legg for sterke band
på seg. Litt meire fri dressur hadde
ikkje vore å forakta.
Lars Mossefinn
KEITH JARRETT
«Somewhere»
ECM 2200
Hvis du befant deg på kultur- og kongress-senteret i Luzern i Sveits 11. juli
2009 er sjansene store for at du vil

gjenkjenne musikken på Keith Jarrett
sin nye plate «Somewhere». Det var
nemlig der og da Jarrett og hans faste
kompanjonger Gary Peacock på bass
og Jack DeJohnette gjorde dette liveopptaket. Av de åtte komposisjonene
står konsertmesteren selv for to,
resten er mer eller mindre kjente
låter fra jazz- og musikalverdenen
som Bernstein og Sondheims «Tonight»
og tittelåta. Jarrett, Peacock og DeJohnette gjør ingen forsøk på å finne
opp kruttet på nytt med denne utgivelsen som faktisk ble lansert på arbeidernes dag 1. mai. Jarrett leker
seg på sedvanlig vis med egne og andres temaer, stødig akkompagnert av
de to andre. Det er lett og luftig, og
lyden holder sedvanlig ECM-nivå. Morsomst er det kanskje på Harold Arlen
og Ted Koehler sin «Between The Devil
and the Deep Blue Sea», mens lekrest
er det etter min mening på tittellåta.
Som vanlig «synger» Keith Jarrett med
på sine egne pianotriller, selv om jeg
har hørt ham langt mer vokal enn på
denne plata. Uansett er det morsomt
å skru opp volumet en del for å få
med seg den detaljen også.
Roy Ervin Solstad

GJENUTKEITH JARRETT
GIVELSE
«Hymns / Spheres»
ECM 1086
I Ottobeuren, en liten by langt syd i
Tyskland, like ved grensen til Østerrike, ligger et kloster med to verdenskjente orgler, bygget på 1700-tallet av
orgelmaker Karl Joseph Riepp. Det
største av de to ble i 1976 underlagt
Keith Jarrets improviserende vilje. Barokkorgelet har som orgler flest en
rekke manualer for å styre luften til
hundrevis av piper over drøyt fire ok-
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