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Én af landets store og personlige stemmer og én af Skandinaviens skarpeste
guitaristeri én og samme person - og til efteråret udgiver han sit første
dansksprogede album.
Jens Lysdal har været på den danske musikscene i snart en halv
menneskealder og altid kompromisløst på jagt efter lige præcis dén lyd, der
definerer dén historie og den stemning 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 livs-nysgerrighed,
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.
Lysdals musik har altid tiltrukket nogle af landets bedste spillemænd, som
med gensidig respekt, spillelyst og stor musikalsk frihed altid sørger for at
koncerterne er fyldt med nærvær og stor spillelyst.
I foråret spillede han på Det Kgl. Teaters store scene, lavede en times livekoncert på DK4 og havde samtidigt æren af at have én af sine sange med på
et Grammy-nomineret album (“Best Folk Album”).

“Easy Heart”
Han nåede lige at få et radio-hit med sangen “Masser af tid” - der var
ment som forløberen til hans første danske solo-album - før der åbnede sig
en gylden mulighed for at indspille et album i Austin, Texas med nogle af
klodens bedste musikere deriblandt folk-ikonet Tim O' Brien og Pedal-steel
legenden Greg Leisz (Joni Mitchel, Eric Clapton, John Mayer). Da han
samtidigt var igang med at skrive nye sange sammen med den grammyvindende Ray Bonneville fra samme by, var der ingen vej tilbage.
Det blev til albummet “Easy Heart” der udkom januar 2014.
Albummet er nomineret til “Bedste folk-udgivelse i Tyskland i 2014” af den
tyske anmelder-sammenslutning og har fået overvældende anmeldelser i
Danmark, Tyskland, ?strig og Holland.

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 – (?strig)
“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.

Musikere på “Easy Heart”-albummet:
GREG LEISZ - pedal-steel (Eric Clapton, Joni Mitchell, John Mayer, Daft
Punk)
TIM O' BRIEN - mandolin, violin (Mark Knopfler, The Chieftains),
GLEN FUKUNAGA - bass (Bob Dylan, Dixie Chicks, Robert Plant) DANNY FRANKEL - trommer (Lou Reed, Rickie Lee Jones, KD Lang).
“Easy Heart” har været oppe på en 15-plads på Itunes top-400 liste
Singlerne ”It happens to me sometimes”, ”Easy Heart” og “The beauty of it all”er alle
blevet playlistet på P4.
Førstnævnte har i 10 uger ligger på P5's ”Ti mest spillede”-liste.
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