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Northern Voices
- ny cd: Shaman
Northern Voices er et dansk-grønlandsk-svensk orkester der spiller nordisk etnojazz, bl.a.
indeholdende elementer fra den traditionelle grønlandske trommesang.
Northern Voices har netop udgivet en ny cd og gav i den forbindelse koncerter i Århus (Musikcafeen)
og København (Copenhagen JazzHouse) den 25. og 26. april.
Cd'en, med titlen SHAMAN, udkom torsdag den 25. april 2002 og er Northern Voices' anden cd. Den
første var The Thule Spirit (Virgin Records) - der bl.a. blev nomineret til en Grammy for årets bedste
jazz-cd i 1998. I modsætning til The Thule Spirit, som var en udpræget "overdub"-produktion, afspejler
Shaman orkestrets sammenspil og gruppelyd, da den er indspillet live i studiet. Shaman indeholder nyt
materiale fra orkestrets kapelmestre, den danske saxofonist Christian Vuust (fra Århus) og den
svenske guitarist Tobias Sjögren (fra Gøteborg). Herunder moderne fortolkninger af traditionelle
grønlandske trommesange fra Thule.
Cd'en Shaman kan bestilles via www.northernvoices.com. På hjemmesiden vil man efterhånden
også kunne se i hvilke pladebutikker pladen forhandles. Shaman udgives på kapelmestrenes eget
pladeselskab. Plademærke og -nummer er CVTS 001.
Med den nordiske musiktradition som den væsentligste musikalske inspirationskilde og med smagfuld
og nænsom brug af nutidens teknologi fremstår Northern Voices som en milepæl i bestræbelserne på
at forene oprindelig musik med et nutidigt musikalsk udtryk.
Northern Voices blev dannet i 1998 og har siden turneret med succes i Danmark, Norge, Sverige,
Finland, Grønland, England og Tyskland. I 2001 gav orkestret koncerter i det officielle program på den
internationalt anerkendte Salisbury-festival.
Musikerne :
Christian Vuust (Danmark) · sax
Tobias Sjögren (Sverige) · guitar
Mads Lumholt (Grønland/Danmark) · sang
Marcos Ubeda (Sverige) · keyboards
Kaspar Vadsholt (Danmark) · bas
Göran Kroon (Sverige) trommer
& Niels Christensen (Danmark) · lydteknik
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Shaman er produceret med støtte fra KODA's Kollektive Båndmidler, DJBFA og Det Jyske Musikkonservatorium
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Pressen har tidligere skrevet om Northern Voices' koncerter:
" - Overlegent vellykket...Det unikke, grønlandske råmateriale og de enkelte musikeres stærke
personlige udtryk gjorde liveudgaven af "The Thule Spirit" til en enestående fascinerende oplevelse. En
nærmest visuel rejse over indlandsisen til den lille bygd, hvor nyt og gammelt, vestligt og grønlandsk
støder sammen på voldsomste vis."
Kåre Gade · Århus Stiftstidende
" - Berusende...De skandinaviske musikere i Northern Voices har formået at bevare noget af den
ekstase der ligger i den grønlandske urmusik, og flettet den sammen med sofistikeret jazz...På
[koncertstedet] Sardinen lød det berusende smukt...Sang med voldsom intensitet, råt og ægte...skabte
en stærk kontrast til de rene, elektriske instrumenter...Sammen drev de musikken opad i spiraler, til et
nærmest ekstatisk udtryk."
Ann Kristin Frøystad, Bergen Aftenblad

Pressen skrev om Northern Voices' første cd, The Thule Spirit:
“ - Denne utrolig flotte og meget smukke udgivelse, der givetvis vil sætte Grønland på det musikalske
verdenskort”
Jokum Nielsen · Sermitsiak, Nuuk · *****
“ - En original og anderledes CD, som rummer mange fine detaljer og spændende facetter.”
Søren Chr. Kirkegaard · Jyllandsposten · *****
“ - Netop ved at turde udnytte og forandre disse sange viser Sjögren og Vuust den størst mulige
respekt for polar-eskimoernes skrøb elige kulturarv... En sammenhængende og ofte bevægende rejse
af episke dimensioner.”
Kåre Gade · Århus Stiftstidende · *****
“ - I sine bedste passager (og dem er der mange af) når denne plade målet og indhyller denne
vidunderlig rene musik i en lækker, elegant atmosfære. ”
Mario Benso · Jazz Special
“ - Kan ubetinget anbefales til alle, uanset hvilken musikgenre man mener at have sin rod i... The Thule
Spirit er blevet til i fuldkommen respekt for den musik, værket tager sit udgangspunkt i.”
Grønlandsposten.
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