
Pressemeddelelse Nordal Twang 
 med Fredrik Lundin 

!  

Et nyt og eksplosivt samarbejde mellem Nordal Twang og den legendariske 
saxofonist Fredrik Lundin:  
Nordal Twang er en blanding af twangy jazz og rock. Vi er et “Tarantino band” 
der spiller cowboy-jazz. Musikken er energisk og stemningsfuld med elementer 
fra rock, blues og jazz. Med Fredrik Lundins ekspressive og kraftfulde stil og 
tone, har vi fundet en cocktail af stemningsfulde klangflader der brydes af 
energiske improvisationer; et mix mellem enkle udtryksfulde melodier og 
passager med en rocket energi 

Line up: 
•  Jesper Nordal - guitar og bandleder 
•  Fredrik Lundin - saxofon  
•  Esben Eyermann – bas 
•  Jesper Uno Kofoed - trommer 

Vi er stolte af at kunne præsentere den legendariske danske saxofonist Fredrik 
Lundin med Nordal Twang. Sammen har vi udviklet en liveperfomance der 
giver plads til Fredrik´s overlegne og nyskabende spil. I krydsfeltet mellem 
genrerne har vi fundet et udadvendt udtryk, fyldt med energi og spilleglæde.  

Efter udgivelsen af den roste debut plade ”Twang” har vi udgivet pladen "South 
of the Border": endnu et bud på guitarorienteret jazz. Udgangspunktet er at 
lade americana-inspirationerne møde den improviserende jazztradition. Fra 
rockens side kommer en stor guitarlyd, enkle og melodiøse temaer og en rå 
bandlyd, kombineret med frie soli og en åben og original trio-sound. På pladen 
medvirker Fredrik Lundin som både solist og arrangør.  

                                          !  

http://jazz.dk/vinterjazz-2018/soegning?keyword=Jesper+Nordal+-+Guitar+og+bandleder
http://jazz.dk/vinterjazz-2018/soegning?keyword=Esben+Eyermann+%25E2%2580%2593+Bas
http://jazz.dk/vinterjazz-2018/soegning?keyword=Jesper+Uno+Kofoed+-+Trommer+


   Nordal Twang:  

 

Jesper Nordal er en rutineret dansk guitarist og komponist. Udover plader i 
eget navn med grupper Nordal Twang, har han medvirket på en lang række 
udgivelser med danske og udenlandske kunstnere. Altid med ører for de gode, 
enkle melodier og en stor guitarlyd der både er stemningsfuld og med en 
rocket kant. 

Anmelderne skriver: 
  
Jazznyt: ”Det er countryjazz med sideruden rullet ned. Det er hyggeligt og lækkert 
som en dåse bønner og en begsort kop kaffe ved lejrbålet in the middle of nowhere”  
 
Gaffa: ”Forførende flot instrumental jazz/blues/rock” 
 
Salt Peanuts: ”South of the Border er én af årets bedste udgivelser” 

Fyens Stiftstidende: "En inderlig stemningsrapport fra guitarens univers” 

www.jespernordal.dk/nordal-twang  

 

Kontakt: Jesper Nordal: www.jespernordal.dk, jespernordal@gmail.com, +4521688194


