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Alex Jønsson 3 udgiver debutalbum
Alex Jønsson 3 er klar med sit debutalbum ’The Lost Moose’, der forener lys melankoli
og vestjysk eftertænksomhed i ny, nordisk roots-musik.
Den anmelderroste guitarist Alex Jønsson, der senest blev nomineret til en Danish
Music Award for udgivelsen ”Joy Visible” (Foyn Trio! 2012), står i spidsen for den
albumaktuelle trio, der allerede har markeret sig ved jazzfestivaler i ind- og udland.
Tonen er lys og umiddelbar, men under de atmosfæriske melodier og de underspillede
beats løber en strøm af længsel og rastløshed; en følelse, som Jønsson kender særdeles
godt. Med en opvækst i Vestjylland og studier i både Norge, Sverige og Finland har den
nordiske melankoli bidt sig fast i den unge vestjyde.
Sammen med saxofonist og klarinettist Lars Greve og trommeslager Christian Windfeld,
der begge har rødder i det vestjyske og er anerkendte navne på den danske jazzscene,
har Jønsson udviklet en særlig form for nordisk roots-musik; de er på jagt efter deres
rødder og finder dem dybt inde mellem nåleskov og vestenvind, mellem stilhed og
tungsind.
Alex Jønsson 3 tager publikum med til de smukkeste, inderligste og mest ensomme
steder – og får det til at lyde levende og let.
Debutalbummet udkommer d. 6. maj 2013 på vinyl, cd og digitalt.

Releasekoncerter
Mandag d. 6. Maj kl 20.00 på Underhunden, Fox & Hounds, Holstebro
Tirsdag d. 7. Maj kl. 20.30 på Christianshavns Beboerhus, København
Onsdag d. 8. Maj kl. 17.00 på Café Stardust, Aarhus
Læs mere, se videoer og download pressemateriale på www.alexjonsson.dk
Kontakt
Alex Jønsson
Studiegången 8-041
416 81 Göteborg, Sverige
mail@alexjonsson.dk
(+45) 2664 2589
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