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Jens Lysdal – sanger, guitarist og sangskriver - er født i Sverige og gik som barn i skole i
New Orleans. Han har foruden i Danmark turneret i bl. a. Sverige, Tyskland, Schweiz,
Canada, Kina, Holland, England, USA og Portugal og hans sange kan høres på adskillige
danske og udenlandske film-produktioner.
Både i Danmark og i udlandet har hans udgivelser i medierne fået store og personlige ord
med på vejen, og da han i 2012 genudgav sit debut-album "A matter of time" i remasteret
og genindsunget form, blev den af pressen kaldt: "ét af nyere dansk pop-histories mest
helstøbte værker".
Selvom hans musik ofte er afdæmpet, er der intet poleret eller strømlinet over hverken
dén eller hans optræden - Jens Lysdal har altid gået sine egne veje. Helt upåvirket af
trends og strømmninger, holder han fast i kun at lave musik der kommer helt inde fra.
I hans tilfælde er dét ensbetydende med en musikalsk spændvidde der er sjælden, men ifølge anmelderne – både troværdig og udviklende for lytteren.

Han skiller sig også ud ved at være både en stærkt personlig sanger og sangskriver og er
af adskillige anmeldere blevt kaldt “en af Skandinaviens bedste guitarister”.
Det gør hans musik og hans koncerter til noget særligt, hvor fokus hele tiden veksler
mellem sangene og det instrumentale, der på dynamisk vis forstærker hinanden. Og da
han altid har top-musikere i sine bands – som får godt med lege-plads – er hans koncerter
nærværende og uforudsigelige.
Hans seneste album “Easy Heart” blev nomineret til "Bedste Folk Album i 2014" af den
tyske anmelder-sammenslutning "Schallplatten-kritik"
Og til årets amerikanske Grammy havde han én af sine sange med i kategorien “Best
Folk Album” (med Eliza Gilkyson) på albummet “Nocturne diaries” hvorpå han også spiller
guitar.
"Easy Heart" blev optaget i Austin, Tx med nogle af USA's stærkeste musikere:
Greg Leisz – pedal-steel (Bill Frisell, Joni Mitchel, Ryan Adams, Joe Cocker m. fl.)
Tim O' Brien - mandolin, violin, guitar. Grammy-vindende bluegrass-ikon der har indspillet
14 albums i eget navn og vandt en US-grammy i 2015.
Danny Frankel - trommer, percussion (Rickie Lee Jones, Lou Reed, KD Lang)
Glenn Fukunaga – bas (Bob Dylan, Dixie Chicks, Robert Plant)
Hans første danske solo-minialbum “Landet” udkommer d 26 februar 2016.
Han er medstifter af det banebrydende ensemble Små Oaser - "Filmmusik til
virkeligheden" og har skrevet musik til adskillige TV- og film-produktioner.
Læs mere på www.lysdal.com
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