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Ny dansk jazz – en rejse på tværs! 
Hvad sker der, hvis man sætter en kreativ jazztrompetist, komponist og vokalist til at skabe ny 
jazz sammen med en succesfuld og erfaren rock/pop/blues trommeslager – konfrontation, 
symbiose, ny musik? 

Det giver debutalbummet ”Don’t wear it out” fra den århusianske trompetist HC et svar på. 
Albummet udkommer mandag d. 22. november 2010. 
 
Bag navnet HC gemmer sig Hans Christian Erbs. HC er kendt som trompetist i mange sammenhænge. Han medvirker 
på albums med så forskellige navne som Nephew, Mani Spinx og Peter Belli.  
 
Spørger man HC selv, banker hans hjerte mest for musik i den jazzede ende af skalaen. På ”Don’t wear it out” 
udforsker HC sin vokal og sin musik i et projekt, der kombinerer udgangspunktet i den jazzede genre i en stram 
produktion med ny indsigt i og inspiration fra andre stilarter. Resultatet er en stærk optakt til ny dansk 
jazzfortolkning. 
 
For et par år tilbage besluttede HC og trommeslager og producer Jens Kr. Dam Pedersen sig for at forene deres 
forskelligheder i et fælles standpunkt. Det blev til ”Don’t wear it out”, hvor musikken hovedsageligt er skrevet af Hans 
Christian Erbs med Jens Kr. Dam Pedersen som trommeslager og producer. Konfrontationen og samarbejdet 
udviklede sig ind i en symbiotisk forståelse af denne nye indgang til jazzen.  
 
Ud af samarbejdet er kommet et kreativt og nytænkende udtryk på tværs af stilarter med plads til improvisatorisk 
udfoldelse. En produceret, elektronisk bund med et akustisk og minimalt lag ovenpå, som gerne må lede tankerne 
hen på en travl gade i Paris, en hyggelig café eller en tilrøget jazzklub i 60’erne. 
 
Den nye jazzkomet, Indra, gæsteoptræder og synger med på duetten ”What a grinding loss”, og albummet er 
indspillet hos Ulrik Bust Studio (Århus). Musikerne på dette album er alle fra Århus og omegn og den faste stamme i 
orkesteret er Jens Kr. Dam Pedersen på trommer, Kristian Fogh på piano og Thomas Sejthen på bas. Desuden er der 
gæsteoptræden på guitar af Perry Stenbäck, Morten Elbæk og Mike Andersen. 
 
Ulrik Bust (saxofon) og Stefan Ringive (basun) skaber hornstemmerne sammen med HC selv.  
 
Albummet udkommer 22/11 2010 på Dansk Musikerforbunds eget pladeselskab (Gateway) og vil være tilgængelig på 
hjemmesiden www.gateway.dmf.dk, på HC’s hjemmeside www.HC-music.dk samt på iTunes. 
 
Læs mere om albummet og lyt til udvalgte numre her: 
 
	  

www.hc-music.dk 

www.myspace.com/hcmusicdenmark	  

www.facebook.com/hcmusicdenmark 
 


