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Nyt album ude 12/10 + Koncertturné 22/10-1/11 2015 
Christian Vuust (DK) & Aaron Parks (US): 

"Storytelling" (cd/bog) 
At fortælle en historie med musik 

 

 
Den 12. oktober 2015 udkommer jazzalbummet 'Storytelling' (cd m. bog) - den danske 
saxofonist Christian Vuust og den amerikanske pianist Aaron Parks' første album som duo. 
'Storytelling' er en musikalsk kærlighedserklæring til gode sange - og til de historier, som de 
rummer. 
 
Musikken er Vuust & Parks' instrumentale fortolkninger af en række stærke sange: Seks danske 
af bl.a. Carl Nielsen, Kai Normann Andersen, Sebastian og Oluf Ring; fire amerikanske 
udødeliggjort af bl.a. Billie Holiday og Ella Fitzgerald; og en enkelt cubansk perle, Eclipse. 
Hver sang rummer en historie, som duoen forsøger at fortælle ved hjælp af toner og klange. 
 
Christian Vuust forklarer: "Da jeg skulle navngive dette album, var det oplagt at vælge titlen 'Storytelling', 
helt enkelt fordi projektet handler om at fortælle gode historier med musik. Jeg har udvalgt nogle sange, der 
afspejler mine musikalske rødder, og som har stærke tekstlige såvel som musikalske kvaliteter. Men først og 
fremmest har jeg valgt sange, som jeg føler mig følelsesmæssigt forbundet med - sange, der på en eller anden måde 
rører mig. Det er forudsætningen for at jeg kan gøre sangens historie til min og dermed formidle den på en 
troværdig måde. Den kærlighed, jeg har til disse sange, vil jeg gerne give videre."   
 
Albummet er særligt derved, at det består af både en CD og en bog. "Jeg har ønsket at udvide 
oplevelsen for lytteren. Da pladens tema er musikalsk historiefortælling, syntes jeg at det var oplagt at inkludere 
en bog" siger Christian Vuust. Denne indeholder sangteksterne, historien bag de enkelte sange, 
et essay og et digt (begge skrevet til denne udgivelse) af den aarhusianske digter og jazzelsker 
Peter Laugesen (som Vuust har haft et mangeårigt musikalsk samarbejde med), fotos fra 
indspilningen af Kristian Stangerup samt grafisk design af Lisbeth Neigaard. 
 
Duoen Christian Vuust & Aaron Parks er resultatet af et frugtbart transatlantisk 
samarbejde, der begyndte i New York City i 2013. Det mundede ud i indspilningen af det 
anmelderroste album 'Urban Hymn' (i selskab med Ben Street og Jeff Ballard). Pressen skrev: 
"Et ægte kunstværk af sofistikeret skønhed" (allaboutjazz.com). "Et helt fantastisk album. En af mine 
absolutte 2014-favoritter!" (jazznyt.com). "Sophisticated and lush. That Vuust found New York City so 
inspiring is impressive; his music is even more so" (DownBeat Magazine). Vuust fik en DMA-
nominering i 2014 for albummet. 
 
Vuust og Parks' sammenspil er præget af lydhørhed og intimitet. De deler en udogmatisk og 
åben tilgang til at spille jazz, inspireret af både folkemusik, populærmusik, kirkemusik og 
klassisk musik. Musikken bærer præg af mødet mellem den nordiske og amerikanske 
jazzspillestil. 
 
I efteråret 2015 bliver der en unik chance for at opleve Christian Vuust & Aaron Parks live, 
når de tager på Danmarksturné 22/10-1/11. Se turnéplanen på fakta-arket nedenfor. 
 
Dette pladeprojekt er realiseret med støtte fra Aarhus Kommune, Skuespillerforbundet og 
Dansk Musiker Forbund. 
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Christian Vuust, Thunøgade 8, 8000 Aarhus C, tlf 2012 7708, christianvuust@gmail.com 
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FAKTA-ARK 
om Christian Vuust & Aaron Parks: 'Storytelling' 

 
Salg/distribution: 'Storytelling' udkommer på Aero Music (AERO 010) og distribueres af 
Gateway Music. Albummet er en CD med tilhørende bog (en 44-siders hardback i A5-format). 
CD med bog kan købes i webshoppen på www.christianvuust.com og i pladebutikker. 
Albummet kan også købes via download i iTunes Store (som lydfiler med pdf-bog).  
 
'Storytelling'-trackliste  
1. Månestrålen (Aage Stentoft & Børge Müller)  
2. Sænk kun dit hoved, du blomst (Carl Nielsen & Johannes Jørgensen)  
3. Foolin' Myself (Peter Tinturin & Jack Lawrence)  
4. Eclipse (Margarita Lecuona)  
5. The Man I Love (George & Ira Gershwin)  
6. Man binder os på mund og hånd (Kai Normann Andersen & Poul Henningsen) 
7. En yndig og frydefuld sommertid (Dansk folkevise)  
8. Vårvise (Sebastian)   
9. Ghost of Yesterday (Irene Wilson & Arthur Herzog Jr.)  
10. Sig nærmer tiden, da jeg må væk (Oluf Ring & Steen Steensen Blicher) 
11. Gone with the Wind (Allie Wrubel & Herb Magidson)  
Musikken er indspillet af Thomas Vang i The Village, København den 13. august 2014; og 
mixet og mastret af August Wanngren i 2014-15. 
 
Danmarksturné: Album-udgivelsen markeres med følgende koncerter: 
22/10 kl. 19.30  Skive Theater, Foyeren (arr. Skive Jazzklub) 
23/10 kl. 20.00  Thisted Musikteater, Glassalen (arr. Jazz i Thy) 
24/10 kl. 15.00  Papirfabrikken (Kedelhuset), Silkeborg (arr. KK44 Festival) 
25/10 kl. 13.00  Huset (Hasserisgade 10), Aalborg 
25/10 kl. 17.00  Kunsthal Aarhus (arr. Jazzselskabet) 
27/10 kl. 19.30  Sæby Kirke 
28/10 kl. 19.30  Ebeltoft Sognegård 
29/10 kl. 20.00  Godset, Kolding (arr. Jazz 6000) 
30/10 kl. 20.00  Kvarterhuset Amagerbro, København (arr. Amagerbro Jazz) 
31/10 kl. 15.00  CHP-museet, Herning (arr. Fermaten)   
31/10 kl. 20.00  Kulturhuset InSide, Hammel 
1/11   kl. 11.30  Gimsinghoved, Struer 
Line-up til koncerterne er: Christian Vuust (tenorsaxofon) & Aaron Parks (klaver). 
 
 
Christian Vuust (Aarhus, Danmark) har i mange år været aktiv som saxofonist og 
komponist på den skandinaviske jazzscene i samarbejder med bl.a. Lars Jansson (S), Alex Riel, 
Helge Norbakken (N), Pablo Held (D), Pauseland, Den Danske Salmeduo, Must, Aarhus Jazz 
Orchestra og Jakob Buchanan. DMA-nomineret i 2014 for albummet 'Urban Hymn'. Docent 
ved Det Jyske Musikkonservatorium.  
 
Aaron Parks (New York City, USA) er en af tidens førende og mest spændende 
jazzpianister, på trods af sin unge alder (31 år). Han indspillet i eget navn for de 
toneangivende pladeselskaber Blue Note Records og ECM Records. Han har spillet med 
Joshua Redman, Gretchen Parlato, Kurt Rosenwinkel m.fl. 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 
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