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Tomasz Dą
browski er en prisvindende polsk trompetist og komponist bosiddende i København. Med fire udgivelser i
eget navn og mange andre som sideman, anses han for at være én af Europas mest talentfulde trompetister.
Dą
browski er kendt for sit arbejde med bl.a. TOM TRIO, koncertserie S
-O-L-O: 30th birthday / 30 concerts / 30 cities
og
projekter med Tyshawn Sorey, Kris Davis og Andrew Drury. Han har modtaget fantastiske anmeldelser over hele
verden og turneret i Europa, Nordamerika og Asien. Tomasz er medlem af et danske musikerkollektiv og pladeselskab
Barefoot Records.
CD'en Tomasz Dą
browski FREE4ARTS 
—
Six months and ten drops

indeholder syv originale kompositioner som er fuld
af stærke idéer og ukonventionelle musikalske løsninger. Musikken er melodisk og multidimensionel og inspireret af
Dą
browskis slaviske arv, polsk folkemusik og europæisk avantgarde. Der er et tydeligt personligt udtryk i musikken,
som også indeholder en skandinavisk fornemmelse for tid og rum. Kompositionerne er skrevet specielt til dette band
med en specifik idé: at udnytte hver musikers personlige stemme til et stærkt samlet udtryk. Bandet består af nogle af
skandinaviens mest interessante unge musikere sammen med pianist Jacob Anderskov som er blevet beskrevet
således: ”belonging to the most extraordinary artists of contemporary music” (
Jazz Podium,
Tyskland).
Tomasz Dą
browskis grupper har ofte usædvanlige instrumentsammensætninger: en trio uden akkordinstrument, en
duo med trommer, en trio med klaver og trommer. Han er på en evig søgen efter nye lyde, teksturer og former i et
forsøg på at vise at det ukonventionelle ofte har et stærkt udtryk som er smukt på sin egen måde.
Track listing

Lineup and credits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomasz Dą
browski — trumpet, mutes
Sven Dam Meinild — baritone sax
Jacob Anderskov — grand piano
Kasper Tom — drums

Six Months [03:42]
Dan [06:27]
Ten Drops [08:11]
I Made It to Oradea [05:48]
Flip and Reverse [07:08]
Heavy Ah [09:50]
Five Weeks [04:05]

All music is written by Tomasz Dąbrowski / KODA
Recorded at Koncertkirken, Copenhagen, June 2014
Recorded, mixed and mastered by John Fomsgaard
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