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Janne Mark with Arve Henriksen:
Pilgrim
Sök här
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Act (Naxos)
Janne Mark voc, Arve Henriksen tp, Henrik Gunde
Pedersen pi, celeste, Esben Eyermann b, Jesper Uno
Kofoed dr, Gustaf Ljunggren lapsteel. Insp. Kållered och

OJ #3/2018 är
ute nu! Läs
om numret.

Köpenhamn, maj 2017.
Att tydligt definiera en skärningspunkt mellan det sakrala
och det sekulära är ingen lätt uppgift. Samtidens andlighet
låter sig klädas i en språkdräkt som hämtats utanför
kyrkorummet, medan kyrkliga ceremonier och riter brukas
utan krav på bekännelse. Den danska sångerskan,

VECKANS
KONSERT

kompositören och textförfattaren Janne Mark verkar i detta

Vecka 34 går en

gränsland. Pilgrim består av hymner i nordisk folkton med

slags Per-Åke

jazzanstrykning. Här finns reflektioner över världens

Holmlander-

brustenhet, tröst och hopp. Och Gud. Uttrycket är

festival av

oförställt, röstklangen luftigt stjärnklar. Verden är en salme

stapeln i

inleds av Arve Henriksens omisskännliga, vädjande, men

Stockholm! Dels

samtidigt, ceremoniella, ton. Tillsammans med Gustav

kommer

Ljunggrens svepande och lite skeva lapsteel blir det en

Holmlanders

stillsam procession på en grusväg, upp mot ett kalkmålat

storband Carliot

kapell. Elsket favnet, husket savnet skulle kunna plockas

– It’s Never too

upp av en sinnligt orienterad radioproducent. Annars är

Late Orchestra

stämningen genomgående lågmäld – en långsamhetens lov,

(i vilket bland

där sångerna blir till snöflingor som singlar ned i

annat Anna

slowmotion, mot gatlampans gula sken.

Högberg, Susana
Santos Silva,

Anders Hellqvist

Steve Swell och
Tim Daisy ingår)

Dela artikeln
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att göra tre
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spelningar, dels
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Lyssna på
ett spår
från
Honeywolfs
kommande
debutalbum
14 augusti, 2018

Lyssna på
två spår
från Erik
Palmbergs
kommande
debutalbum
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från New
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Roots kommande
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Medlemmar ur
Carliot – It’s
Never too Late
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