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Hayden Powell – The Attic
(Inner Ear)

Trumpetarjazz. Sverige har fått ännu en anledning att
avundas vår granne i väst. Precis som oljan kommer även
denna tillgång från Nordsjön, eller närmare bestämt från
England. Personen ifråga är trumpetare och heter Hayden
Powell. The Attic är hans debut under eget namn.Det är en
stark debut, av en självsäker ung musiker uppbackad av en
fin, lyhörd och likaledes ungdomlig ensemble. Musiken är
levande och variationsrik, utan att bli spretig. Gruppen
tvekar inte att pröva olika ingångar till musiken, men tappar
aldrig greppet om helheten.Detsamma kan sägas om
Powells trumpetspel. Han utforskar – med stor skicklighet –

de olika tekniker som står instrumentet till buds: han growlar, kväver toner, drillar, spelar
längre fraser eller gör korta staccato-inpass à la Miles. Vad gäller tonspråk undviker Powell att
spela ”in”, men utan att det känns konstlat ”out”. (Säkert har han lyssnat en del på Tomasz
Stanko.) Sammansatt formar detta ett eget sound, som man gärna hör mer av i framtiden.

Max Lindahl 
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Splashgirl – Pressure
(Hubro/Naxos)

”Dova stänk. ”

Oscar Perez Nuevo
Comienzo – Afropean
affair
(Chandra Records)

”Jazz med latin-twist. ”

Hayden Powell – The
Attic
(Inner Ear)

”Trumpetarjazz. ”

Brad Mehldau & Kevin
Hays – Modern music
(Nonesuch/Warner)

”Modernmusikjazz”

Mccormack & Yarde Duo
– Places and other spaces
(Edition Records)

”Jazz. ”

Jan Johansson – In
Hamburg with
Georg Riedel
(Act/Naxos)

”Ur arkiven. ”

Bengt Hallberg – Live at
Jazzens Museum
(Four Leaf Clover Records)

”Hallberg x 2. ”

Jacob Fischer Trio –
Django
(Gateway)

”Dansk django. ”

Mats Eilertsen – SkyDive
(Hubro/Naxos)

”Jazz. ”

Dinos Afro-Cuban Dream
– Enamorado en
Copenhague
(Stunt/Naxos)

”World-jazz. ”

Charles Lloyd /
Maria Farantouri –
Athens concert
(ECM/Naxos)

”Jazz möter grekisk sång”

Karin Burman – Tonite
(Imogena/Border)

”Traditionell vokaljazz. ”

Johan Björklund
Dynamic Flavours –
Shine
(Imogena/Border)

”Jazz. ”

Johan Berke Upstairs


