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Spilopper og blues

Den selvudnævnte outertainer T.S. Høeg udkommer denne gang også på Escho,

og demonstrerer dermed sin appel hos en ny generation af unge

eksperimenterende musikere her til lands.

Han har aldrig lavet musik, som de andre børn i skolegården. Men selv om det

ikke altid er nem musik og slet ikke pop, så er der alligevel masser af dragende

og livsalige øjeblikke på det nye Dane TS Hawk-album Coming Up - arrangeret

udelukkende for horn og fuld af både spilopper og melankoli.

I selskab med The Cerebral Hemispheres (Jakob Dinesen, Kasper Tranberg og

Mads Hyhne) bliver der blæst smukke bobler af længsel og uregerlige

spektakler ud i fjerne galakser, hvor Sun Ra formentlig residerer.

rachTraditionen bliver bukket i begge ender og foldet som smuk origami eller

opsætsigt morsomme papirkugler om ørerne på lytteren. De fire

messingblæsere sludrer i munden på hinanden, lige som de ryger jazzen i dybe

drag og majestætisk samklang.

Dane TS Hawk & The Cerebral Hemispheres: Coming Up (Escho)

www.escho.net

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på information.dk. Som
registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m. Tilmeld dig her
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Emneord for denne artikel
Dane TS Hawk & The Cerebral Hemispheres

Seneste fra Musik
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Intet står uimodsagt

Destilleret rastløshed

En fælles sag
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En bulldozer for fred
Præsident Obama har
udpeget Richard
Holbrooke som sin
særlige udsending til
Afghanistan og Pakistan.
Topdiplomaten har ry for
at være en
'problemknuser', men
hvordan vil han tackle
USA's største
udenrigspolitiske
udfordring?
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Putin vil genoprette
USSR - med Obamas
velsignelse
Moskva søger en helt ny
stor aftale med USA, som
skal respektere Putins
ønske om at genoprette
Sovjetunionen som et
russisk imperium, siger
russisk millitærekspert

'Vores
menneskelighed
ødelægger os'
Uindskrænket magt
kræver fuldkommenhed,
men det at være
menneske er at være
ufuldkommen, mener
manuskriptforfatteren
Peter Morgan, som har
skrevet filmen
'Frost/Nixon' om
dengang, ekspræsident
Nixon på tv sagde
undskyld til det
amerikanske folk for sin
skurkagtige opførsel

'Lille Danmark, alt for
lille PET'
Efterretningschef Jakob
Scharf forklarer et
skeptisk publikum,
hvorfor der nødvendigvis
må gælde særregler for
den hemmelige tjeneste.
Tidligere PET-chef
kræver mere kontrol

Energiselskab
saboterer grønne
forbrugere
I Slagslunde i den grønne
Egedal Kommune er den
faste varmeafgift på
borgernes
varmeregninger steget
med 500 procent, siden
byens fjernvarmenet blev
købt af energiselskabet
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købt af energiselskabet
E.ON. Det kan
simpelthen ikke betale sig
at være en grøn
forbruger, der sparer på
energien. Mindst 80.000
husstande er i samme
situation

Vals i minefeltet
Martin Hall insisterer
med sit nye fremragende
album på musik som rum
for nærvær, sansning og
erindring. Og han viser
talent for at gå dekadent
til sin karriere som
nyfødt medie-darling
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