
GORM ASKJÆR SECRET SAFARI

Kasper Tranberg: trompet
Christian Vuust: sax, klarinet
Gorm Askjær: guitar, banjo 
Thomas Sejthen: kontrabas
Morten Nottelman: trommer

Med rødderne dybt plantet i jazzen og blikket stift rettet mod horisonten sætter lydkaravanen af-
sted ud over savannen. Undervejs samles inspirationer op fra de forunderlige steder, den passerer 
igennem, og musikken bliver farvet af de mange nye oplevelser. Med på rejsen har vi fem forskel-
lige, og hver for sig fantastiske, musikalske nomader, der med nysgerrighed, dygtighed og fantasi 
fortolker og fortæller. Der er swing, groove, melodipoesi, vilde soli og smukke ensemblepassager.

På den forreste kamel finder vi Kasper Tranberg, der igennem mange år har markeret sig som en 
af de fremmeste jazztrompetister og improvisatorer i landet. Han har har spillet med gud og hver 
mand i ind og udland - blandt andre Hugo Rasmussen, Yousef Lateef, Savage Rose og er fast 
mand i Zirkus Nemos husorkester. Lige bagved rider Christian Vuust, hvis bløde og swingende 
saxofon har spillet kongeriget tyndt bl.a. med orkesteret Pauseland og senest i et rost duosamar-
bejde med den amerikanske pianist Aaron Parks. Som bagtrop og gruppens fundament kommer i 
rytmisk vuggende takt Thomas Sejthen (Indra, Uffe Steen Trio) med kontrabassen på ryggen og 
den tænksomme janitshar Morten Nottelman med sine potter og pander, klokker og gonger, store 
og små trommer - og mærkværdige rytmeinstrumenter, han har fundet på sine lange rejser. Som 
gruppens rejsefører og kapelmester finder vi guitarist og komponist Gorm Askjær. Han har både 
arbejdet med jazzbands, klassiske ensembler og crossoverprojekter - og nu samles alle trådene 
og inspirationer fra de seneste mange år i et klassisk jazzkvintetformat.

Gorm Askjær Secret Safari er et frisk og personligt bud på jazz i det 21. århundrede, der ind-
drager diverse andre indflydelser som rock, klassisk musik og folketoner. Musikken spilles og 
fortolkes med overskud og spilleglæde af dette fine, håndplukkede ensemble. Så pak tasken, 
slå ørerne ud og følg med på en særlig musikalsk safaritur. 

Swingende og eventyrlysten musik 
fra fem erfarne musikanter med noget på hjerte.

www.gormaskjaer.dk

(+45) 61 33 92 43
gormask@hotmail.com


