TPO
fjord
Fjord gaat over ruimte, de elementen, en
natuurlijke krachten. Op dit debuutalbum
presenteert TPO een aantal improvisaties en
een handjevol eigen composities. Door niet
precies vast te leggen wat ze op zouden gaan
nemen, zijn de drie muzikanten spontaan en
nemen ze muzikale risico's. Dit zorgt voor
muziek met een sterke aantrekkingskracht, die
de luisteraar vanaf de eerste noot meeneemt.
In een fjord lost het water van de zee op in
het land, waardoor het langzaam de vorm en
structuur van het land verandert. Op dit
album maakt TPO een eigen fjord, en duikt
diep in een verkenningstocht van de
natuurlijke krachten en hun bewegingen. Of
het nou gaat om de krachten van het land en
het water, de kosmos en de sterren, of de
geluidsgolven van drumstokken en snaren,
maakt hierbij niet uit.
Net als de langzame bewegingen van het water
en het land, beweegt de muziek op Fjord
langzaam, van textuur naar textuur, van
geluid naar geluid, en neemt hierbij
de luisteraar mee op een verkenning van de
natuurlijke krachten die zich overal om ons
heen bevinden.
Sander Thijsen - piano
Morten Poulsen - drums
Jan Ruerd Oosterhaven - electische bas & fx
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NUMMERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KLK-89, 140 venstre
Kosmos
Interlude I
Jakob1
Interlude II
Shattering
Fjord
Interlude III
Cow Funeral
Tinderly
Interlude IV
Fodgaengeroverfelt

6:47
3:59
1:43
7:47
1:21
3:51
4:53
0:46
4:40
2:06
0:34
3:03

Totale duur: 42 minutes
Alle nummers zijn improvisaties, behalve:
Nummer 1 & 12 door Morten Poulsen
Nummer 6 & 10 door Sander Thijsen
Nummer 4 door Jan Ruerd Oosterhaven
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