MARTIN FABRICIUS TRIO
Vibrafonist Martin Fabricius: behersker det elegante og melodiske
Nyt album “Under The Same Sky” begejstrer med beroligende lydlandskaber.
Siden grundlæggelsen af hans trio i 2007, har den københavnske vibrafonist og komponist, Martin
Fabricius, begejstret med et roligt lydunivers af iørefaldende melodier og underspillet improvisation. Alle
hans udgivelser har modtaget stor international anerkendelse og åbnet dørene for turnéer i Tyskland,
Kina, Afrika og USA. På hans mange turnéer rundt om i verdenen, har Martin Fabricius opdaget, at
hans musik uden besvær overkommer alle slags grænser og berør hans publikum næsten ens, uanset
hvor han spiller. Denne oplevelse var hovedinspirationen til hans nye album “Under the Same Sky”
hvormed Fabricius åbner et nyt musikalsk kapitel.
Det nye album består af 9 kompositioner der samler de tre instrumentalisters meget forskellige
temperament i et nyt spændende værk med typiske karakteristika af skandinavisk musik: Vær sang
starter elegant og underspillet og giver lytteren masser af plads til at give sig hen, for så igen at
overaske med legende dynamik og komplekse rytmer. På den måde afslører vær gennemlytning en ny
facet af musikken der forbliver frisk og spændende – et større kompliment kan man næppe tilskrive en
instrumental jazz udgivelse! Når det dybe rolige groove fra vibrafon, bas og trommer vokser ud af det
harmoniske sammenspil med Fabricius' og hans, igennem lang tid, musikalske kumpaner, Andreas
Markus (b) og Jacob Hatholt (t), bliver vær sang en musikalsk rejse, der byder vær en lytter velkommen
og leder dem igennem graciøse, og til tider mystiske, nordiske landskaber.
Fabricius's kompositioner har fået tilskrevet helende evner og er samtidig blevet samenlignet med
sekvenser fra en Fellini film. Dette er ikke overaskende hvis man ved at Berklee College of Music
alumnen, der blev taget under Gary Burtons vinger og graduerede med højeste udmærkelser med
hovedfaget filmmusikkomposition, har leveret musik til mere end 30 kort- dokumentar- og stumfilm.
Grundet hans selvudviklede nyskabende moderne spilleteknikker er Fabricius' vurderet til at være en af
vor tids mest toneangivne vibrafonister. Med hans umiskendelige fornemmelse for den subtile melodi er
der garanti for mange flere magiske øjeblikke fra denne fremragende musiker!
www.martinfabricius.eu
www.facebook.com/martin.fabricius.music

