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Ibrahim Electric
ABSINTHE release: 30. oktober
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Man går aldrig galt i byen med den danske trio Ibrahim Electric. Provokerende, 
udadvendt, skæv, original musik der med fingrene nede i stort set alle musikal-
ske kagedåser sprøjter guldkorn ud af højttalerne. Stilistisk er Ibrahim Electric 

meget svær at fastholde; der er elementer fra god, gammel soul/jazz, der er syret 
tresser-power-beat og så er der gruppens kendetegn, de hurtige, nærmest pun-

kede forløb, hvor de tre musikere smelter sammen til en legende organisme.
Ibrahim Electric kan kunsten at presse en kompositions forløb ned på tilfredssstillende 
2-3 minutter, men kan også sagtens strække ud – vel at mærke uden at man begynder 

at kigge på klokken; det er format! Denne tredje udgivelse fra Ibrahim Electric er en 
smule mindre syret end de foregående, men giver et skarpt billede af hvor gruppen er 

nu. Musikken har samlet sig og det overordnede udtryk er i den grad kommet på plads. 
Ibrahim Electric er stadig Niclas Knudsen på guitar, Jeppe Tuxen ved sit Hammond 
B3 med fodbas og trommeslageren Stefan Pasborg – tre musikere der også høres 
i andre fine sammenhænge her i landet, og som her dyrker Ibrahim Electrics helt 

særegne musik. Musik der taler til hjertet, til kroppen og til gang-i-den-genet!

Blue Balls / Yamshiala / Lobi / Splash / Arabian Boolagoo /  

En Kold Fra Kassen / Absinthe

Niclas Knudsen (g), Jeppe Tuxen (B3), Stefan Pasborg (dr)  
med bl.a. Rune Olesen (perc)
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