
Out of the white
Martin Fabricius Trio feat. Mathias Heise & Neff Irizarry, Gateway 2015 re-released på Berthold Records 2017

All About Jazz, Budd Kopman Januar 2015

”De første toner på titel sporet til Out of the White forkynder at der er noget ganske særligt i vente [...] en sørgmunter stemning som i en 
Filini film”

Gaffa, Ivan Rod Marts 2015

”Out of the White er forførende smuk, sfærisk, mange facetteret musik. Fint komponeret, fint arrangeret, fint forløst. Musik af 
international klasse! ”

JazzNyt, Niels Overgård januar 2015

”Martin Fabricius’ sublime sans for den gode melodi svigtes ikke. Det er jazz af den slags der smyger sig ind på dig og bliver siddende. 
Out of the white er et originalt og velskåret album”

mMusic, Miguel Angel, november 2015

”Resultatet er ganske enkelt genialt: et subtilt og elegant vidunder”

When Sharks Bite
Martin Fabricius TRIO, Gateway 2008

Arbejderen, Ib Olsen november 2009

”Det er kammerjazz af allerfineste karat [...] Det er efter min mening en fuldendt CD. Mærkeligt at jeg først nu skulle stifte bekendtskab 
med denne dejlige trio [...] Martin Fabricius Trio fortjener at blive kendt af mange jazzelskere [...] Jeg kan anbefale at købe denne CD, 
som mange der kun er til klassisk musik også vil få glæde af.”

Jazz Nyt, Niels Overgaard, september 2008

”En gang imellem kan medicin være så effektivt, at det kan forbedre et menneskes livskvalitet markant. Martin Fabricius' medicin er 
effektiv [...] I det jazzmusikalske landskab, er der udsigt til det æstetiske og lækre, med et roligt tempo [...] et stemningsmættet univers 
med stor fornemmelse for melodi og følelse.”

Musikken, Christine Christiansen, oktober 2008

”Numrene flyder som behagelige melodiske forløb, som man nyder og får lyst til at lytte til igen og igen [...] virkelig vellykket.”

The Speed of why
Martin Fabricius & Chris Lavender, Gateway 2010

Arbejderen, Ib Olsen, november 2011

”Healing jazz så englene sig må fryde [...] Det er en rigtig dejlig CD, de to har skabt”.

Jazz Special, Thorbjørn Sjøgren, 2011

”Fabricius' referencer kunne måske især være 1970ernes Gary Burton [...] Et stilfærdigt, men vældig sympatisk bekendtskab”

Jazz Nyt, Niels Overgaard, december 2010

”Fabricius har en særlig evne til at formidle melodiernes inderste væsen. Han skaber enkle rolige melodier, der smyger sig omkring 
kroppen og ind i hovedet [...] Musikkens soundtrack-lignende egenskaber er med til, at løfte og understøtte følelser [...] Det er en 
helende og smuk plade”.

Musikken, Christine Christiansen, oktober 2008

Fabricius [...] når dybt ind til kernen i sine bløde flydende melodier [...] De to musikere skaber et næsten telepatisk tæt sammenspil og 
med touch-guitaren leverer Chris Lavender det perfekte akkompagnement til Fabricius' overbevisende vibrafonspil.


