
 

        
 

 
             

             
             
   

  

    

                                                         

NORCD1217 
    www.norcd.no 
 

 

1. Oktober - 5:49 
2. Withdraw From Bb - 1:21 
3. Mixed Up - 5:59 
4. Spinnaker - 5:37 
5. Cross Atlantic View nr. 3 - 5:25 
6. Dolphy Dance - 4:03 
7. Middle North Codex - 7:52 
8. Longer - 4:39 
9. Rundt Svingen - 4:54 

10. Return To E - 5:24 

Håkon Storm – gitaar, Thomas Winther Andersen – Bas, Mark Coehoorn –drums, Natalio Sued - tenorsax 
 

Winther-Storm brengt nu zijn tweede CD uit getiteld Spinnaker.  De groep speelt 
met een pakkende ritmische benadering, en elektrische en akoestische elementen 
worden gemengd in een dynamisch geheel.  De debuut CD “Patchwork” van deze 
groep (2010) kreeg veel lof. Een van de composities won de derde prijs bij 
“International Songwriting Contest”. 
 
Het repertoire is gecomponeerd door Thomas en Håkon. Spinnaker bevat tien 
nieuwe composities van afgelopen jaar. De twee Noorse bandleiders zijn vaak in 
contact via email en ontmoeten elkaar regelmatig om bladmuziek en ideeën uit te 
wisselen. Ze zoeken samen naar een balans in geluid, sfeer en stukken.  Als de ene 
een pakkend stuk inbrengt, kan ineens de ander een dromerige ballade introduceren 
als contrast.  
 
De bandleden komen uit Argentinië, Noorwegen en Nederland. Amsterdam is de 
ontmoetingsplek en broedplaats voor deze musici. De groep is niet zo maar bij 
elkaar gezet. De uit Noorwegen afkomstige bassist en gitarist werken al twintig jaar 
samen en hebben eerder al twee albums gemaakt “Out From A Cool Storage” en 
“Line Up”.  Natalio en Mark heeft Thomas leren kennen in de jazzscene van 
Amsterdam.  “Je merkt het, als het klopt” zegt Thomas. “Mooie resultaten zoals met 
deze groep ontstaan vanuit een puur muzikale chemie”. Voeg daar een verzameling 
nieuwe composities aan toe en je krijgt stijl en karakter. 
 
Thomas Winther Andersen is geboren in Noorwegen en woont sinds 1989 in 
Amsterdam. Naast bassist is hij bandleider en componist. Hij toerde door Europa en 
de VS met verschillende groepen en musici. Een selectie musici waar hij mee werkte 
zijn: Jimmy Halperin, Lee Konitz, Michiel Borstlap, Jasper Blom, Axel Hagen en 
John Engels. Met pianist Robert Rook werkt hij ruim 15 jaar  en is tot nu 11 uur 
muziek op cd en dvd uitgebracht. Thomas componeerde muziek voor verschillende 
jazz combinaties, bigband en ook kamermuziek. Veel van zijn stukken zijn 
uitgebracht op CD; dit  is Thomas’ zevende album bij Norcd. 

 
Håkon Storm studeerde aan het conservatorium van Kopenhagen. Hij heeft gewerkt 
met een aantal van de beste en meest profileerde musici in Noorwegen. Håkon is 
sinds 1993 docent aan het Conservatorium te Oslo. Hij geeft les in gitaar, ensemble, 
ritmische training, compositie, theorie, solfège en improvisatie. Zelf componeerde  
hij vele werken voor big band en  kleine jazz ensembles. Hij trad op in Japan, de VS 
en Europa met verschillende ensembles en muziek stijlen. In 2011 werd ook de Solo 
CD “Zinober” (NORCD 1105) uitgebracht. 
 
De Argentijnse saxofonist  Natalio Sued trad op met grote musici uit de scene van 
Buenos Aires. In 2001 verhuisde hij naar Amsterdam. In Nederland ontwikkelde hij 
zich tot een solist en componist met een sterk concept en persoonlijk geluid. Hij 
heeft gespeeld met Ernesto Jodos, Michael Moore, Guus Jansen, Jazz Orchestra of 
the Concertgebouw, Rodrigo Dominguez en de experimentele big band “Tetzepi”. 
Voor dit laatste orkest componeerde hij ook muziek. Natalio ontving de prijs van 
beste solist bij Avignon jazzfestival 2002. 
 
Mark Coehoorn is een van de zeer getalenteerde jonge drummers van dit moment. 
Mark begon op 6 jarige leeftijd met drummen. Hij studeerde aan het conservatorium 
van Amsterdam bij leraren als Marcel Serierse en Lucas van Merwijk. Sinds zijn 
entree in Amsterdam is hij veelgevraagd sideman, en speelde hij onder anderen met 
artiesten als Benjamin Herman, Jazzmania Bigband, Gideon van Gelder, Jasper 
Blom en Joris Roelofs. 

 
www.reverbnation.com/wintherstorm 
 
www.twamusic.eu   www.stormjazz.com  
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