
Fiil Free - Under Overfladen

“Not to be missed by any free jazz fans anywhere in the world!”
 
Med disse ord afslutter den polske anmelder Adam Baruch (The Soundtrack 
Of My Life) sin anmeldelse af det første album fra Fiil Free ‘Everything Is A 
Translation’  (2016).  Albummet  fik  også  4  stjerner  af  Politikens  Christian 
Munch-Hansen og kom med på den anerkendte jazzblogger Niels Overgaards 
liste over årets bedste danske jazzudgivelser (jazznyt.blogspot.dk). 

Nu er septeten klar med opfølgeren ‘Under Overfladen’ der bygger videre på 
det  kollektivt  udforskende udtryk som blev søsat  på den første udgivelse. 
Med den grænsesøgende adfærd der opstår når man samler nogen af de mest 
kompromisløse improvisationsmusikere fra den europæiske jazzscene, bliver 
de seks finurlige kompositioner fra kapelmester Lars Fiil taget under kærlig 
behandling.  Her  er  hviskende  minimalistiske  ballader,  store  kaotiske 
energiudladninger  og  underfundige  grooves,  og  de  åbne  strukturer  giver 
plads til at de syv musikeres unikke og personlige lyd får plads til at skinne 
igennem. 

‘Under Overfladen’ markerer pianist og komponist Lars Fiils femte udgivelse 
som bandleader. Hans første album, ´Reconsideration´ (2011,) blev nomineret 
til  en  Danish  Music  Award,  og  siden  er  fulgt  internationalt  anerkendte 
udgivelser med trioen Frit Fald og med Fiil Free. Også som sideman har Fiil 
gjort  sig  bemærket  i  mange  roste  projekter  -  blandt  andet  med  indie-
jazzbandet I Think You’re Awesome. 

Denne  udgivelse  føjer  et  nyt  ekspressivt  kapitel  til  både  gruppens  og 
kapelmesterens  kunstneriske  portefølje,  og  viser  at  intet  er  som  man  tror 
under overfladen. 

Line-up
Tomasz Dabrowski  (PL)- trompet

Henrik Pultz Melbye (DK)- saxofon, clarinet
Henrik Olsson (SE) - guitar

Martin Fabricius (DK) - vibrafon
Lars Fiil (DK) - piano

Casper Nyvang Rask (DK) - kontrabas
Bjørn Heebøll (DK) - trommer

 
Artist: Fiil Free

Title: Under Overfladen
Label: Fiil Free Records

Catalogue Number: FFR0320
Format: CD/streaming/download

Release date: 17. april 2020
Contact: larsfiilpiano@gmail.com, +45 28928606                

http://jazznyt.blogspot.dk
mailto:larsfiilpiano@gmail.com

