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I dag slipper Hayden 
Powell Trio sitt andre 
album. Det er det 
første hvor Powell sjøl 
har tatt full styring.

KNUT LILLEBAKK
knut.lillebakk@r-b.no

MOLDE: – Musikken ble spilt inn 
for nesten et år siden, så vi har 
ventet lenge nå. Vi spilte med 

publikum i studio, og jeg er 
veldig fornøyd med sluttresul-
tatet, sier Hayden Powell til 
Romsdals Budstikke. 

Egen label. Hayden Powell er 
for andre gang ute med album 
med eget band. Denne gangen står 
trioen virkelig på egne bein. 
Albumet er utgitt på Powells egne, 
og nyetablerte label, Periskop.

– Det er to grunner til at jeg har 
gjort det slik. Den forrige plata 
ble gitt ut på et lite selskap, og 

han som driver det ønsker og 
fokusere mer på sin egen musikk. 
For det andre har jeg hatt et ønske 
om å ha større kontroll sjøl over 
hele albumet. Nå har jeg ikke 
bare hatt musikken, men også 
ansvaret for alt fra hvordan 
coveret skal se ut, til hvilken dato 
albumet skal slippes, sier Powell.

Det har ikke vært bare enkelt 
for Powell å drive hele prosessen 
sjøl.

– Det har vært fryktelig mye 
arbeid. Jeg har gjort alt av 

promotering og det har vært mye 
administrativt arbeid. Det posi-
tive er at jeg opparbeider meg et 
bra kontaktnett på denne måten, 
sier han.

Hovedprosjekt. Hayden Powell 
er bosatt i Oslo, og trioen er 
hovedprosjektet for øyeblikket, 
sjøl om han også rekker litt 
frilansarbeid. 

– Jeg satser helt klart på dette, 
men har også spilt sammen med 
andre musikere i høst. Jeg har 

hatt konserter med blant annet 
Terje Gewelt og Solfrid Molland, 
sier Powell.

Turné i april. Neste uke er det 
releasekonsert for det nye 
albumet i Oslo, men det kan ta tid 
før vi får se dem i Molde.

– Vi spiller på Nasjonal Jazz-
scene den 30. oktober, og gleder 
oss veldig til det. Noen turné er 
ikke planlagt før i april, men da 
skal vi sjølsagt til Molde, forteller 
Powell.

Klar for plateslipp: Eyolf Dale, Jo Skaansar og Hayden Powell i Hayden Powell Trio gir ut sitt andre album, Roots and Stems. Plata kommer på Powells egen 
label, Periskop, og det vært mye arbeid for Hayden Powell før utgivelsen.  FOTO: ANDREAS ULVO

CD

Roots and Stems

Med: Hayden Powell, 
trompet/Eyolf Dale, piano/
Jo Skaansar, kontrabass
Selskap: Periskop

Hayden Powell vokste opp 
i Molde, trompetblåsende i korps, 
jazzloge og små og store band før han på 
første forsøk kom inn på den berømte 
jazzlinja ved NTNU i Trondheim. 
Powells første cd meg eget band, «The 
Attic», kom i 2011. Grunnbesetningen 
listet ovenfor ble der supplert med 
diverse gjestesolister og trommeslager. 
Her står trioen på egne bein, og den står 
fjellstøtt. Årsaka til at Powell har valgt 
å la trioen stå aleine er muligens større 
sjøltillit, og tro på at det de holder på 
med greier seg uten bidrag fra andre. 
Det kan sikkert være sunt å legge slikt 
press på seg sjøl og konsentrere seg om 

å foredle uttrykket sitt.

Powell har alltid vært en 
dyktig instrumentalist, 
men de seinere åra har han 
utviklet en direkte impone-
rende instrumental 
kontroll og trygghet, uten 
at han gir inntrykk av å 
safe. Alt fra sarte hvisk til 

røffe growl og utspill med trøkk leveres 
som en vel integrert del av en luftig 
klangvev. Pianist Eyolf Dale har markert 
seg i ulike sammenhenger de siste åra, 
blant annet gjennom egne solokonserter 
og plateproduksjoner. Pianospillet er 
klanglig og rytmisk elastisk, fantasifullt 
og medskapende.

Powell har skrevet ni av albumets ti 
tema, mens Dale står for det siste, det 
nesten romantisk sødmefylte avslut-
ningsnummeret «Quiet Exit». Numrene 
varierer i lengde fra litt over ett minutt 
på trompetsololåta «Selfcalibration #3» 

til pluss/minus fem minutt på de fl este 
andre. Mange av komposisjonene går i 
sakte tempo, så det skaper velkommen 
kontrast når trioen skrur opp og gir til 
beste et virtuost samspill, som i «Folk» 
og i den underfundige «Bassclarinette-
blues», sistnevnte muligens en tributt 
til Eric Dolphy med sitt lett stakkato 
tonebilde. Ytterligere variasjon tilføres 
når Skaansar viser at han også behersker 
strykebass i «Fougner» (som er bassistens 
mellomnavn). 

Musikken er innspilt i berømte Rainbow 
studio i Oslo, med den garanti for 
lydkvalitet som ligger i dette. Powell 
forteller at bandet gjorde to til tre takes 
av hvert nummer, før det inviterte 
publikum til en konsert i studio. Her 
foreligger de opptakene bandet valgte å 
bruke – noen ganger med småfeil – men 
aller viktigst – med bibehold av den 
energien som er så viktig i slik musikk. 

Det er bare noen uker siden Ole Jørn 

Myklebust ga ut et album med identisk 
besetning. Det er interessant å registrere 
hvor ulikt musikk i en relativt main-
stream moderne jazztradisjon kan låte 
når musikken skapes av folk med sterk 
personlighet. Som Jan Garbarek en gang 
sa om en variant av egen musikk: 
«Akkurat det samme, men helt 
forskjellig». Musikken kommer også på 
vinyl og foreligger dessuten digitalt. 
Videre er det lagt ut et spor på Youtube. 
Det er store muligheter for at trioen 
gjester Storyville i løpet av våren.
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Plate på egen hånd
Hayden Powell gir ut sitt andre album med fast trio


