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Den nye Paul Banks udgivelse GRACE markerer et duo samarbejde på 
tværs af genrer, idet tenorsaxofonisten Jakob Dinesen medvirker på alle 
skivens 10 skæringer.

Denne håndspillede musik bliver dog udført med så meget virtuositet, 
varme og god tid, at resultatet er meget mere end en cross-over mellem 
stilarter. Musikken balancerer ganske vist på kanten af mange velkendte 
etiketter: folk, jazz, blues, country og gospel, men ikke blot den måde 
genrerne blandes, men også hovedpersonernes meget personlige tilgang til deres instrumenter har skabt et tidløst 
univers, som er helt deres eget. Nogle sange var planlagt i forvejen, andre blev hevet frem mere eller mindre på chancen.

Det er med til at vride begreberne lidt, at de to suppleres på fire numre af et kor bestående af Hanne Boel og Marie Fisker. 
En af landets mest skattede sangere gennem de sidste 25 år og en af de nye, originale vokalister mødes her og befinder 
sig tydeligvis godt i selskab med hinanden og med Pauls sange. Pauls søn, Peter, medvirker desuden på mundharmonika 
på titelnummeret.

Duo samarbejdet er en krævende disciplin, hvor fokus ikke flytter sig væk fra hver af de to musikere ret længe ad gangen. 
Det er også en kunstart, som fordrer, at de medvirkende kan leve med enkelheden, og Cd’ens ti numre er holdt i befriende 
nøgne arrangementer. 

Paul Banks er kendt og afholdt som stilskabende guitarist og fyldig one-man-band. På denne Cd indtager hans guitar 
naturligt pladsen som lyrisk og groovende motor, mens hans vokal aldrig har lydt bedre. Jakob Dinesens tenor udfylder 
hele registret fra slank smidighed til grovkornet og grovswingende raspen. Det er en duo, som virkelig klæder hinanden.

Sang, guitar, sax samt lidt kor og mundharpe. Det syner ikke af meget på papiret, men disse få elementer samler sig til en 
stemningsmættet rejse gennem ni sange og et instrumentalnummer. Det er som at være der selv.

PAUL BANKS har udgivet 10 plader i eget navn og medvirket som backing musiker på i nærheden af 100 udgivelser 
med andre kunstnere Han har modtaget en del priser, bl.a. en Danish Music Award for Stunt udgivelsen ”White Noise & 
Diamond Nights” (Årets Sangskriver 2001) og ”One Man Band Live” (Årets Blues udgivelse 2006).  Paul Banks har tidligere 
udgivet to plader for STUNT: ”White Noice And Diamond Nights” & 

JAKOB DINESEN er en af sin generations mest personlige saxofonister. Beautiful Day og Once Around The Park er blot to 
grupper, som har vundet genklang ud over jazzens normalpublikum. Jakob Dinesen har i eget navn udgivet en række 
plader for Stunt Records:  Around (m. bl.a. Paul Motian & Kurt Rosenwinkel), ”Everything Will Be All Right” (m. bl.a. Kurt 
Rosenwinkel), Lady With A Secret ( m. Eddie Gomez, Ben Besiakov & Nasheet Waits) og One Kiss To Many (m. Ben Street, 
Jakob Bro & Nasheet  Waits), ”This Is The Sound Of Music”
& ”#3” (m. Once Around The Park).

The White Hotel / Grace / Tennessee Walz / Ginhouse Blues / Man Of Many Faces / Indian Summer / Diity Wah Ditty / Comes Love 
/ Indigo Nights / Crazy Love.

Paul Banks (g, voc), Jakob Dinesen (ts) + Peter Banks Johns (mh), Marie Fisker & Hanne Boel (voc).

www.paulbanks.dk
www.myspace.com/jakobdinesen
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