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Håkon Storm - gitar, Natalio Sued - tenorsax, Thomas Winther Andersen - bass, Mark Coehoorn - trommer
I Winther-Storm’s verden blandes ballader, riff, intens
modalimprovisasjon og jazzakkorder i et sterkt rytmisk konsept.
Inspirasjonskildene kommer fra et vidt spekter av jazzens stilarter fra de
siste 50 år, med avstikkere til så vel rock som komposisjonsmusikk.
Bandet har et lydlandskap som balanserer det akustiske og det
elektriske på en dynamisk og effektfull måte. Repertoaret er i
hovedtrekk komponert av Winther Andersen og Håkon Storm.
Kvartetten ga ut sin første Cd innspilling Patchwork i 2010. Cden har
blitt meget godt mottatt. I 2011 var bandet på turne i Nederland,
Tyskland og Norge. For sesongen 2012/13 fulgte bandet opp med en
ny utgivelse ”Spinnaker”. Dette albumet ble nominert til 12Th
Independent Music Award i USA i mars 2013.
De norske musikerne Thomas Winther Andersen (bass) og Håkon Storm
(git) har samarbeidet med jevne mellomrom de siste to tiår.
Sammen har de også gitt ut to album med bandet Line Up, med Jimmy
Halperin på sax. ”Out From A Cool Storage” og ”Line Up”.
Thomas Winther Andersen jobber både som komponist, bassist og
bandleder innen forskjellige jazzstiler og ny musikk. Internasjonale
artister som Thomas har jobbet sammen med er bl.a Lee Konitz, Sheila
Jordan - Norske Torgrim Sollid og Knut Riisnæs. - Nederlandske
musikere: Robert og Rook, Axel Hagen og Jasper Blom for å nevne
noen. Spinnaker er Thomas syvende utgivelse på NORCD.”
Noe av musikken er usedvanlig vakker og ettertenksom,
noe av den er heftig og nesten rocka. De fire passer
uansett svært så godt sammen og fyller spinnakeren på et
unikt vis
Tor Hammarø, Side2
Kvartetten utnytter et moderne jazzuttrykk til egne innfall
som gir bakoversveis og brede glis.
Helge Olsen Bergens tidene 2010
Her presenteres et sound som gjerne må kalles klassisk og
nøkternt, men som også fortjener omtalen tight og
engasjerende.
Ole Albrekt Nedrelid Jazznytt nr. 06 2010
Trance Formations" utgitt på cden Patchwork vant tredje
pris i International Songwriting Competition 2010 ,
stilkategorien jazz. Jurimedlemmer bestod av bl.a John
Scoefield Terence Blancard og McCoy Tyner:

Booking: TWA Music, Thomas W Andersen
info@twandersen.com
tel +31650452292

Gitaristen Håkon Storm har bakgrunn fra mainstream rock, fusion og
jazz, like mye som fra eksperimentelle stilarter. Han har samarbeidet
med noen av norges beste og mest respekterte musikere. Som komponist
har han produsert musikk for storband og for mindre ensembler. Han
spiller jevnlig med egne prosjekter, og har turnert i Japan og USA, i
tillegg til mange land i Europa. Håkon underviser til daglig ved Norges
Musikkhøgskole. I 2011 ble solo cden Zinobe gitt ut på Norcd.
Den argentinske saxofonisten Natalio Sued kommer fra Buenos Aires,
hvor han har spilt med mange av de beste lokale musikere. I 2001 flyttet
han til Amsterdam. I Holland er han regnet som en utøver med et
distinkt uttrykk og sound. Han har bl.a. spilt med: Ernesto Jodos,
Michael Moore, Guus Jansen, Jazz Orchestra of the Concertgebouw og
Rodrigo Dominguez. Natalio skriver også musikk for samtidsstorbandet
”Tetzepi”. I 2002 fikk natalio tildelt pris som beste solist ved Avignon
jazzfestival.
Mark Coehoorn er en av mange nye talentfulle utøvere på den
nederlandske jazzscenen. Han har studert på konservatoriet i Amsterdam
med Marcel Serierse og Lucas van Merwijk som lærere. Han har spilt
med en rekke av de mest profilerte musikerne i Nederland, som
Benjamin Herman, Lars Dietrich, Joris Roelofs og Jesse van Ruller.

www.reverbnation.com/wintherstorm
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