
ELEKTROJAZZnew york tribute

En eklektisk smeltedigel af soul og R&B,
instrumental groove jazz, spoken word og beat-boxing.

ELEKTROJAZZ er startet af den svenske trombonespiller Anders Larson, 
der har boet i København i mange år, og som blandt andet er kendt fra DR 
Big Bandet.
 
Med en trang til at prøve en ny musikalsk retning har bandleder og kom-
ponist Anders Larson forladt den moderne akustiske jazzverden og skabt 
sit eget univers af funky groove jazz, soul, R&B og acid jazz. En ny “gammel 
jazzlyd”!

Målet for Elektrojazz er at producere den ægte “feel and sound” af en 
halvfjerdser-indspilning ved både at anvende vintage-instrumenter og ind-
spilningsudstyr samt up to date computer software til redigering og mix.

En hyldest til New York

Elektrojazz elsker New York. Og elsker musik. Derfor besluttede bandet 
at skabe en musikalsk hyldest til NYC.

I 2016 rejste Elektrojazz til New York. Co-writing sessions med talentfulde 
NYC-musikere i bandets hyggelige lejlighed i Harlem førte til en intens 
studiesession i Brooklyn. Alle teksterne på albummet er relateret til New 
York, og de har søgt at fange pulsen, stemningen og duften af byen i deres 
musik.
 
Bandet tog rundt på Manhattan for at lave on-location indspilninger af gade-
musikere, mennesker og steder, og tilførte derefter det særlige Elektro- 
jazz præg på toppen. De havde endda et subwaytog, der doublede som en 
hornsektion. Det viste sig, at MTA-tog er meget musikalske! 

Vi er stolte over at præsentere resultatet. “New York Tribute” er et mix af 
soul og R&B, instrumental groove jazz, spoken word og beat-boxing.

“New York Tribute” følger flot op på Elektrojazz’ debut-album “Cars” (2014), 
der var dedikeret til de fedeste biler fra 70’erne, og som fik rigtigt gode 
anmeldelser.
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Anders Larson Anders Rose Matthias Petri Andreas Svendsen

Elektrojazz Line-up:

Anders Larson:  Trombone / Komponist / Producer

Anders Rose:  Fender Rhodes / Elektrisk Piano

Matthias Petri:  Elektrisk Bas

Andreas Svendsen:  Trommer / Percussion

Medvirkende N.Y. musikere:

Michael Stephenson:  Vokal / Saxofon / Tekst (#1-3-4-8-11-12)

Mr. Reed:  Vokal / Tekst (#9)

Gonzalo Silva: Vokal / Elektrisk Bas / Tekst (#5)

Cary Goldberg: Spoken Word / Tekst (#6)

JFlo:  Beat-boxing (#10)

’New York Tribute’ udkommer den 9. juli 2017

Label: Giant Sheep Music

Katalognr.: GSM0302

Release Party: Copenhagen Jazz Festival, 9. juli kl. 21:00:
 Blågårds Apotek
 Blågårds Plads 2
 2200 Copenhagen N

 Special Guest: Michael Stephenson

For yderligere info: Marketingchef Susanne Benz
 Giant Sheep Music
 Tel. 60 60 18 88
 sb@giantsheep.dk

Hvis du vil have den fulde oplevelse af “New York Tribute” projektet, 
kan du downloade en gratis app til tablets og smartphones her: 
www.elektrojazz.com/app (klar fra 10. juli) – eller scanne QR-koden 
og se videoen:
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ELEKTROJAZZnew york tribute

1. Shine
feat. Michael Stephenson

Dette er vores forsøg på at lave en hit-sang. Derfor er den 6 minutter 
lang og har både en trombone- og en keyboard-solo. Michael blæste os 
omkuld med sin vokal på dette nummer. Han er en fantastisk kunstner, og 
vi er meget heldige at have fået ham om bord, før han bliver en interna-
tional stjerne med et ego på størrelse med Bedford-Stuyvesant (kvarter i 
Brooklyn). Sangen er udgangspunktet for vores Manhattan-tur.

2. East Village Blues

Denne instrumentale blues er udtænkt med East Village i tankerne. Skæve 
grooves i 6/4 og 5/4 understøtter trombone-melodien. Ideelt skal den 
høres i Tompkins Square Park eller på vej til en af de små obskure butikker 
i området, der kæmper for at have råd til at betale husleje, samtidig med 
at de er en vigtig del af New York og East Village dna’et.

3. Imaginary Love
feat. Michael Stephenson

En kærlighedssang til en elsker? Eller til New York? Eller til begge? 
Du bestemmer. Sangen er placeret i jazzklubben tæt på Manhattan, 
Greenwich Village. Endnu en gang dryssede Michael sin magi ud over hele 
nummeret.

4. City of Lights
feat. Michael Stephenson

Sangen handler om en kunstner, der kæmper for at komme til tops i byen. 
Michael viser også sine fantastiske evner som saxofonspiller i en dødelig 
duel med en stærkt filtreret wha wha trombone. Titlen ‘City of Lights’ får 
straks én til at tænke på Times Square, men vi vælger at placere den på 
Union Square, et federe sted at hænge ud. Og i modsætning til Times 
Square er Union Square rent faktisk en firkant...

5. Subway Song
feat. Gonzalo Silva

Vi løb ind i Gonzalo på Penn Station, hvor han sang denne sang og 
akkompagnerede sig selv på hovedløs el-bas. Sangen er optaget med en 
mikrofon foran Gonzalos forstærker på en perron med tog, der kommer 
og går i baggrunden. Bagefter tilføjede vi Elektrojazz præg på toppen. 
Det diskrete horn, der kan høres ved 1:05 og 1:23, er faktisk et toghorn. 
At dette MTA-tog ramte den samme rytme på samme sted to gange i 
optagelsen må betyde, at New York godkender vores projekt. Eller det 
er et utroligt tilfælde. Du bestemmer. Ved 4:42 pepper toget optagelsen 
op med den (blandt New Yorkere) verdensberømte motor startup-melodi.

6. Midtown March
feat. Cary Goldberg

Cary er en spoken word kunstner, der kæmper for sin tilværelse, en ægte 
New Yorker, og han elsker alt med jazz og baseball. Hans tekst om en 
gåtur omkring 42nd Street afspejler de sociale og kulturelle forskelle i 
byen. Hans stemme er optaget on-location i kælderen på Intercontinental 
Hotel på Times Square. Nummeret ‘Midtown March’ transformeres 
næsten umærkeligt til næste stop på vores trackliste, ‘Midtown Madness’.

7. Midtown Madness

Baseret på kun tre akkorder, eksponeres rytmesektionen i Elektrojazz i 
denne studie-jam. Det er vores soniske billede af de overfyldte gader 
i Midtown, med fortove overbefolket af vigtige mennesker iført vigtige 
suits, tænkende vigtige tanker, mens de går i vigtige retninger eller for-
søger at standse en af de tre millioner optagede taxier, der kører forbi. 
Midt i dette midtown-vanvid står Elektrojazz på fortovet og absorberer 
kaos, observerer de stressede forretningsmænd og de glatte facader på 
de uendeligt høje stål- og glasskyskrabere. Intet under, at nummeret 
ender med at gå i opløsning.

8. Find a Way
feat. Michael Stephenson

Denne sang begynder som et påtrængende storby-groove med alle de 
op- og nedture, der findes i den evige New York-livsstil. Mod slutningen 
forvandler nummeret sig til et happy-go-lucky groove, der giver det 
en happy ending. Placeringen på Shuman Running Track giver lytteren 
(dig!) mulighed for at vælge mellem at kæmpe rundt i Central Parks træde-
mølle eller bare sætte sig på græsplænen og nyde den store grønne oase 
midt i byen.

9. Wait a While
feat. Mr. Reed

Vi var heldige at få fat på Mr. Reed, en verdensturnerende tromme-slager/
sanger og street performer. Efter en co-writing session i vores Harlem- 
lejlighed var Mr. Reed officielt om bord. Dette resulterede i sangen ‘Wait 
a While’. Her giver han sin opfattelse af New York og Brooklyn og demon-
strerer sit store vokale talent, der spænder fra det subtile over det vidunder-
lige til det absolut fantastiske.

10. Harlem Jam
feat. JFlo

Vi foretog en succesfuld, frivillig, civil anholdelse af den fantastiske beat- 
boxer JFlo. Kautionen blev sat til et to minutters free form improviseret 
beat-box beat. JFlo betalte kautionen, og vi fastholdt ham i hans freestyle 
på vores Harlem-lejligheds trappe. Vi tilføjede et par kilo Elektrojazz, som 
gav JFlos nummer den rigtige gangster feeling. Nummeret høres bedst, 
når man cruiser gennem Harlem en sen nat i en blacked out Chevy Impala 
med 22“ kromfælge.

11. Shine (Radio Edit)
feat. Michael Stephenson

Gør udeladelse af trombone- og rhodes-solo på vores selvudråbte hit-sang 
den til et større hit? På ingen måde, men det gør den helt sikkert kortere. 
Betyder det mere airplay? Sandsynligvis ikke, men at lave en radio edit 
version af sangen føltes som en meget voksen beslutning på det tidspunkt.

12. City of Lights (Radio Edit)
feat. Michael Stephenson

Ikke sikker på, om denne version gør sangen mere radiovenlig, men hvis alt 
andet fejler, har vi i det mindste fået dig til at lytte til sangen to gange, mens 
du nyder (håber vi) dette album.
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