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JENS LYSDAL - SOLO
Der er ikke så mange danske kunstnere der har fået deres sange nomineret til en
amerikansk Grammy eller fået deres album nomineret til “Bedste folkalbum” i
Tyskland - og det er heller ikke helt tilfældigt at det lige er Jens Lysdal der er løbet
ind i sådanne nomineringer.
Hans albums er blevet skamrost af inden- og udenlandsk presse som bl.a. kalder
ham for “én af Skandinaviens skarpeste guitarister” og hans debut-album “A matter
of time” for “et af nyere dansk pop-histories mest helstøbte værker”. Han har
indspillet med nogle af klodens bedste musikere og så er han én af landets store og
personlige sangere og sangskrivere med en musikalsk spændvidde som få.
Lysdal er altid kompromisløst på jagt efter lige præcis dén lyd, og dét udtryk der
definerer den stemning og historie han vil formidle.
Ofte i et meget personligt mix mellem roots, amerikansk folk og svensk folketone
(han er født og opvokset i Sverige).
Og på det seneste har han - med det nye album “Landet” - også omfavnet
modersmålet dansk, med både overbevisning.og humor
På grund af hans umættelige musik- og livs-nysgerrighed er historierne kommet til
at fylde mere og mere når han optræder live – bl.a. fordi der er blevet så mange
flere af dem.
Koncerter fyldt med humor og skæve indfald med et nærvær og en intensitet der
gør, at ingen går uberørte hjem.
Video-link til video'en “Langhårede leddeløse Lone” fra det seneste album “Landet”:
https://youtu.be/CwTY1k9T8wc
Video-link til “Masser af tid” fra Det Kgl. Teater store scene
https://www.youtube.com/watch?v=ReNk82PjhWQ
"The Congres Rag" – solo-guitar:
https://www.youtube.com/watch?v=DxyZcIC7TBY

Anmeldelser:
“Great Dane i Texas “ -"Virtuos guitarist... vedkommende sangskriver... Knopfler
elegance... vibrerende á la Tom Waits"
JYLLANDS-POSTEN
"En respektindgydende besætning og et kantet, solidt, gennemført folk- og
countryalbum"
GAFFA

"Dette kunne blive Lysdal's internationale gennembrud. For EASY HEART er
intet mindre end et pragt-album. Lysdal er først og fremmest en vanvittigt god
guitarist - han hører til blandt de ti bedste i Skandinavien.
HEAVEN (Holland)
“Lysdal er i en klasse for sig. Begavede danske tekster pakket ind i sjælfuld, amerikansk
singer-songwriter-tradition fås ikke bedre end med ham. Udover sangenes individuelle
kvaliteter lagde jeg også mærke til med hvilken lethed, musikerne gik ind i sangene og
tilførte deres personlighed; det var ikke bare Lysdal med backing. En ubetinget
fornøjelse!"
Jazz Special (Live-anmeldelse)
Sange fuld af graciøsitet der gir Lysdal plads til at fejre sin virtuositet på akustiske og
elektriske guitarer og uden omveje at sigte lige ind i hjertet på lytteren med sin inciterende
stemme".
Wasser Pravda (Tyskland)
“Det helt afgørende er den stærke integritet, der kommer til udtryk i Lysdals fremtræden .
Der er en kerne i Lysdal's musik som er markant til stede i alt hvad han foretager sig”
Politiken
Lysdals’ nye album er dansk, dejligt og ganske overraskende. Teksterne er snu, skæve og
skarpsindige og smukt udformede – ligesom arrangementerne.
Radio National (Australien)
“En finger-picking mester. Man kan høre og føle hvordan teknisk kunnen på et instrument
– gennem følelser – bliver transformeret til en musikalsk oplevelse”
Concerto– (Østrig)
“Et virtuost og sammenspillet band der bare ikke kunne undertrykke spilleglæde, overskud
og legesyge, en række magiske musikalske passager hvor bandet nærmest forvandlede
sig til én organisme”
GAFFA (Live-anmeldelse)
"Dansk perfektionist á la Clapton, Knopfler og Cale" - "It Happens To Me
Sometimes" ville gøre Knopfler misundelig" - "Alt er arrangeret ned til den
mindste detalje, men alligevel lever livsglæden og eftertænksomheden i hver en
forførende detalje".
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