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JENS LYSDAL - SOLO
En af Skandinaviens skarpeste guitarister og én af Danmarks store og personlige
stemmer i én og samme person.
Lysdal har været på den danske musikscene i snart en halv
menneskealder og er altid kompromisløst på jagt efter lige præcis dén lyd,
og dét udtryk der definerer den stemning og historie han vil formidle.
Og dét med historierne er kommet til at fylde mere og mere når han
optræder live – bl.a. fordi der på grund af hans umættelige musik- og livsnysgerrighed, er blevet så mange flere af dem.
Koncerter fyldt med humor og skæve indfald og med et nærvær og en
intensitet der gør, at ingen går uberørte hjem.
Han har i mange år turneret i flere formater fra duo op til sit store seksmands orkester, men efter flere solo-turnéer i Tyskland og Holland har han
nu også fået smag for at stå alene på scenen. Et format der giver endnu
mere plads til hans fremragende guitarspil og hans varme og unikke
stemme.
I 2015 udgav sit første danske album “Landet”, så nu kan man også til
koncerterne nyde hans iagttagelsesevne og sans for gode historier på
modersmålet.
Hans seneste engelske album “Easy Heart” blev i Tyskland nomineret til
“Bedste folk album” og han var i 2015 guitarist og med-sangskriver på det
Grammy-nominerede album “The nocturne diaries” med Eliza Gilkyson).
Video-link til video'en “Langhårede leddeløse Lone” fra det seneste album
“Landet”: https://youtu.be/CwTY1k9T8wc

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)
“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)
“Tilhængere af fænomenal slide-guitar spil, må også høre instrumentalnummeret
“Sliding” der har atmsfære som selveste Ry Cooder”
WASSER-PRAWDA (Tyskland)
"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".
B.T.
www.lysdal.com

