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Winther - Storm is een kwartet waarbij je de jazzontwikkelingen van de
laatste vijftig jaar terug hoort. De groep speelt met een pakkende ritmische
benadering, en elektrische en akoestische elementen worden gemengd in een
dynamisch geheel. April 2019 wordt hun derde Album Flotsam uitgebracht.
Eerder kwamen de albums Patchwork en Spinnaker uit. Laatstgenoemde
won in 2013 The Independent music Award.
De bandleden komen uit Noorwegen, Nederland en Argentinië. 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
dertig jaar samen. Ze spelen op de albums Out From A Cool Storage en
Line Up met saxofonist Jimmy Halperin en drummer John Engels. 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”.

Het kwartet benut een modern jazz idioom voor een
eigenzinnige benadering, en laat je verpletterd achter met
een brede grijns op je gezicht.
2010 Helge Olsen, Bergens Tidene
..de grootste ontdekking is Storm, een buitengewoon
origineel stilist die zijn aanpak en toon voortdurend varieert
2011 Frank van Herk, Volkskrant
Trance-Formations van de cd Patchwork won 3de prijs bij
de International Songwriting Contest 2010. Jurileden waren
o.a. John Scofield, McCoy Tyner en Terence Blanchard
Resultaat: een afwisselend en interessant album met
verrassende combinaties
2011 www.sound-and-image.de
19 of 20 ein Ubevlieger
Patchwork is plezier vanaf de allereerste minuut. Het is
tegelijkertijd modern en toch in de traditie
rustend................Het is te hopen dat Winther-Storm meer
albums uit gaat brengen. Een aanrader!
2011 Ingo Andruschkewitsch, www.musikansich.de
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Thomas Winther Andersen is geboren in Noorwegen en woont sinds 1989
in Amsterdam. Naast bassist is hij bandleider en componist en hij toerde door
Europa en de VS met verschillende groepen en musici. Hij heeft
samengewerkt met o.a. Lee Konitz, Jasper Blom, Michiel Borstlap, Axel
Hagen en Robert Rook met wie hij ook veel CD’s maakte. Thomas
componeerde muziek voor verschillende jazz combinaties, bigband en schreef
ook kamermuziek. Veel van zijn stukken zijn uitgebracht op CD; Flotsam 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 gitaar, improvisatie en compositie
aan het Conservatorium te Oslo. Hij componeerde vele werken voor big band
en kleine jazz ensembles. Hij trad op in Japan, de VS en Europa met
verschillende ensembles en muziek stijlen. Op één van zijn meest recente solo
albums Kobolt werkt hij samen met het geweldige Nederlandse strijkkwartet
Zapp4. Op deze CD worden ritme, gitaar en strijkers prachtig gemengd.
De Argentijnse saxofonist Natalio Sued trad op met grote musici in 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 een
persoonlijk geluid. Hij heeft gespeeld met o.a. Michael Moore, Guus Jansen,
Jazz Orchestra of the Concertgebouw, e.v.a. Op het moment is hij actief in
zijn groep Antimufa Del Albasto, met muziek die verankerd is in zijn
Argentijnse roots. Ook speelt hij in Tiltan, in het trio Native Speaker en in
het saxofoonkwartet Solaris.
Mark Coehoorn is één van de zeer getalenteerde jonge drummers van dit
moment. 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, Gideon van Gelder, Jasper Blom en Joris Roelofs. Hij is
een belangrijk onderdeel van de sound van Winther-Storm.
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