
Presseskriv JFR727 – 26. april 2017 

TROND KALLEVÅG HANSEN TRIO  
Se Meg En Annen Dag 
 

Trond Kallevåg Hansen Trio smelter sammen jazz, lyrikk og         

moderne improvisert musikk og gir lytteren et varmt og         

personlig innblikk i Trond sitt musikalske univers. 
 

«Se Meg En Annen Dag» er Trond Kallevåg Hansen Trio sitt debutalbum og             

slippes på plateselskapet Just For The Records fredag 5. mai. Gitartrioen har            

turnert rundt om i Norge og Europa og skapt seg en liten men solid fanskare               

med sin musikk. Trond har komponert all musikken på platen og han har             

bevisst gått inn for å bruke referanser og inspirasjon fra sin egen oppvekst. Alt              

fra Angelo Badalamenti sine enkle og sviskete melodier i Twin Peaks til            

lyrikken fra den ikke fullt så kjente vestnorske eksentrikeren og          

visemusikeren Kenneth Sivertsen. Kombinasjonen av Tronds varme       

surferock-inspirerte gitarlyd og hans lyriske komposisjoner tar lytteren med         

på en vakker og gjenkjennelig musikalsk reise, og fanger lytteren med en            

nærmest filmatisk kvalitet. Melodier som kan minne om allsang fra familiære           

høytider over til stemningsfulle improviserte strekk som musikken til sene          

bilturer og halv-våkne drømmer fra baksetet. Oppveksten er ifølge Trond det           

sentrale på denne platen og er ifølge han selv sterkt inspirert av vestnorsk             

visemusikk og hans hjemby Haugesund. Hver sang gjenspeiler en stemning          

eller opplevelse fra dette området og er selve ideen og den røde tråden             

gjennom platen: 
 

«Jeg vokste opp på et helt normalt boligfelt sør i Haugesund. Jeg tror dette stedet har spilt en viktig                    

rolle i det estetiske uttrykket i musikken min. Av en eller annen grunn har de gangene det var                  

halvmørkt og jeg fikk gå i mine egne tanker i området vi bodde satte spor i meg. Hvert sted forteller                    

sin egen historie og har sin egen stemning. Den gjengrodde fotballbanen nedfor huset, den              

psykiatriske avdelingen et steinkast lenger unna, eller den skumle gangstien over åkeren som var              

snarveien hjem fra sene kvelder på byen. På en måte gjenspeiler dette musikken min. Jeg prøver jeg                 

å bevare det jordnære og minimalistiske, og samtidig det organiske og impulsive. Her trives bandet               

godt og vi føler vi klarer å fortelle noe til lytteren. 
 

Trioen bestående av gitar, trommer og kontrabass spiller en type jazz som mange forbinder med               

gitarister som Bill Frisell, Nels Cline og Jakob Bro for å nevne noen, hvor sistnevnte var hans                 

instrumentallærer under sitt opphold i København. Med seg på laget har han to av de mest lovende                 

musikerne i norsk jazz, Ivar Myrset Asheim på trommer fra blant annet Billy Meyer, og Alexander                

Hoholm på kontrabass fra band som Past Present og Mothman.  

 
 

Trond Kallevåg Hansen Trio har allerede rukket å spille på flere større jazzfestivaler i Norge og andre steder i Europa og gjestet blant                       

Vinterjazz i København i 2016. De skal ha releasekonsert på festivalen Maijazz Stavanger 8. mai sammen med gjesteartist Tore Johansen tett                     

oppfulgt av en Norgesturne. 
 

«Se meg en annen dag» slippes 5. mai på plateselskapet Just For The Records. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Trond Kallevåg Hansen – Gitar                       Alexander Hoholm – Kontrabass  Ivar Myrset Asheim - Trommer 
  

 
 

Trond Kallevåg Hansen Trio – presse, info & booking: 
www.kallevaghansen.com 

https://soundcloud.com/jfrlabel/sets/trond-kallevag-hansen-trio-se-meg-en-annen-dag/s-vmqwf 
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