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Med lange melodiske linier, nøgen lyd og konkret
groove udtrykker ”TOM TRIO”'s musik en unik
blanding af slavisk og skandinavisk jazztradition.
”TOM TRIO” er både titlen på Tomasz Dąbrowski's
første album i eget navn og navnet på hans
internationale gruppe med with Nils Bo Davidsen og
Anders Mogensen.
Dąbrowski spiller trompet og "balkan horn". Hans
stærke, karakteristiske lyd og smukke expressive spil
er inspireret af free jazz, østeuropæisk folkemusik og
avantgarde musik. Tomasz regnes for en af de mest
originale polske trompetister/komponister på den
europæiske jazzscene. Som 28 årig har han
medvirkede på 11 udgivelser, som co-leader og
sideman. Han har turneret intenst i Europa, USA og
Afrika.
Dabrowski har, de sidste 4 år mens han har boet i
Danmark, optrådt med en lang række førende solister
og bands, f.eks.: Kresten Osgood, Jacob Anderskov,
Kasper Tranberg, Copenhagen Art Ensemble, Lotte
Anker, Andreas Lang, Simon Krebs og Kasper Tom.
I januar 2012 besøgte Dabrowski New York,
hvor han indspillede 3 albums på 12 dage,
bl.a. med: Tyshawn Sorey, Kris Davis, Johnathan
Blake,
Gilad
Hekselman,
Andrew
Drury
og
Jallel Shaw.

Albummet "TOM TRIO" præsenterer 11 kompositioner
skrevet af Dabrowski. De fleste af dem er en slags
korte sange uden ord. Stærke melodier høres fx i
åbningsnummeret ”7 Days to Go”. Simpelthed i en
twistet musical form høres i nummeret "Wave”.

"Jeg elsker at skabe musikalsk ukomfortable
situationer-udfordre mig selv. I trioformatet skal jeg
konstant være på mærkerne og overskride mine egne
grænser. Fraværet af akkordinstrument, gør at jeg har
mere frihed til at brede min lyd ud og finde nye udtryk"

Både Anders Mogensen og Nils Bo Davidsen er
førende skikkelser på den skandinaviske jazzscene,
kendt for deres personlige lyd og originale tilgang til
musik. Gennem mere 20 år har Mogensen
og
Davidsen
indspillet
og
optrådt
med:
Han
Bennink,
Bunky
Green,
John
Tchicai,
Marc
Ducret,
Tom
Rainy,
Chris
Speed,
Rudresh
Mahanthappa,
Peter
Brötzman,
Evan Parker , Herb Robertson, Tim Berne og mange
flere.
TOM TRIO udkommer på
downloades
på
ITunes
downloadmedier.
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