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Christian Vuust Quartet feat. Aaron Parks (US) 
 

Koncerter med amerikansk stjernepianist 
i Danmark den 13.-16. marts 2014 

 
 
Turnéplan: 
13. marts kl. 20.00 i Odense - Dexter    
14. marts kl. 20.00 i København - Kvarterhuset   
15. marts kl. 20.00 i Aarhus - Musikhuset Aarhus, Kammersalen (arr. Sun Ship) 
16. marts kl. 15.00 i Herning - CHP Museum (arr. Fermaten) 
 
Line-up: 
Christian Vuust, tenorsaxofon 
Aaron Parks (US), klaver 
Klaus Nørgaard, kontrabas  
Jakob Høyer, trommer  
 
 
Christian Vuust Quartet feat. Aaron Parks (US) giver koncerter i Danmark 13.-16. 
marts 2014. Ti dage før turnéstart udkommer albummet Urban Hymn, som Parks og 
Vuust indspillede i New York i juni 2013 (sammen med Ben Street og Jeff Ballard). 
 
Tenorsaxofonisten Christian Vuust har skrevet musikken og har sammensat denne nye 
kvartet, der rummer nogle af de fineste musikere inden for den yngre jazzgeneration i 
Danmark og USA. Musikere der har spillet med bl.a. Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman, 
Billy Hart, Jakob Bro og Trentemøller. Vuusts kompositioner har elementer af nordisk 
folketone, amerikansk jazz, klassisk musik, hymner etc. Koncerten vil bære præg af 
mødet mellem den amerikanske og den nordiske jazzspillestil.  
 
Aaron Parks (US) er en af tidens førende og mest spændende jazzpianister - på trods 
af sin relativt unge alder (er netop fyldt 30 år). Han debuterede på det toneangivende 
pladeselskab ECM Records fornylig og har indspillet i eget navn for Blue Note Records. 
Han bliver sammenlignet med Keith Jarrett og Brad Mehldau i denne 5-stjernede 
anmeldelse, hvor han også beskrives som havende "world-class improvisational flair": 
www.marlbank.net/reviews/1085-tree-of-life 
 
Christian Vuust har i mange år været aktiv på den skandinaviske jazzscene i 
samarbejder med bl.a. Lars Jansson (S), Alex Riel, Audun Kleive (N), Jakob Bro m.fl. - 
og har bl.a. fået en Grammy-nominering til årets jazzalbum for albummet The Thule 
Spirit. Spiller på 15 albums som leader/co-leader og på over 50 albums som sideman. 
 
 
Læs, lyt og download pressefotos m.m. på www.christianvuust.com 
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Christian Vuust, Thunøgade 8, 8000 Aarhus C 
tel +45 2012 7708, christianvuust@gmail.com 


