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S T U N T  R E C O R D S

Kendere af Fredriks to Music Award-vindende albums med 
Overdrive, vil formentlig kunne nikke genkendende til den 
kogende, grund-groove’ene bund og magtfulde saxofon, men 
der er kommet en ny skrøbelighed til med Trinelises intense 
vokal og hendes ikke just candyfloss-dryppende tekstunivers.  
OFFPISTE GURUS
 
Trinelise Væring og Fredrik Lundin følger sjældent den slagne 
vej. Sammen og hver for sig afsøger de nye musikalske landska-
ber, og har således ofte kunstnerisk kastet sig ud offpiste. De sene-
ste år har de yderligere været at finde på hver sin ”scene”. Trinelise 
har senest udgivet det anmelderroste dansksprogede rockalbum 
”Lystfisker”, og Fredrik har turneret Europa og Skandinavien tyndt 
med bl.a. Fredrik Lundin Overdrive.Nu, godt 10 år efter deres 
seneste fælles udspil, samler de kræfterne igen i Offpiste Gurus. 
Med afsæt i en bluesy tradition a la Tom Waits og Ricky Lee Jones, 
har de formuleret deres egen nordiske blues-roots-rock-jazz.

Rune Borup (der for nylig vandt P3 Guld med I Got You On 
Tape) er manden bag en stram og meget karakteristisk produk-
tion, hvor hver sang udfoldes i sit eget unikke, til tider rå og hæs-
blæsende univers. Der er en genklang af levet liv - i Trinelises 
engelsksprogede tekst og vokal og i Fredriks musik og sax - af 
selvforglemmelse og selverkendelse, af kærlighed og fortabelse, 
af nederlag og sejre. Der er kommet ridser i lakken !

Allerede i 1993 gjorde Trinelise og Fredrik deres samarbejde 
kendt med den grammy-nominerede People, Places, Times 
and Faces, et stort anlagt projekt med 11 danske, svenske, 
norske og amerikanske musikere i et langt sammenhængen-
de værk komponeret af Fredrik med tekster af Trinelise.  I 
1997 udkom nok en ambitiøs, og ganske anderledes indspil-
ning, nemlig samarbejdet med Tangoorkestret i Dos Mundos 
(to verdener) på cd’en Desde el norte.. (fra Nord). 

Jazzsaxofonisten og komponisten Fredrik Lundin er en af 
sin generations mest markante profiler. Sammen med den 
højt respekterede sanger og sangskriver Trinelise Væring 
har han med Offpiste Gurus skabt et både iørefaldende, 
tungt swingende og kompromisløst album, fuldt af saft og 
kraft. 

Vil du vide hvorfor de hedder Offpiste Gurus, hvordan 
de arbejder når de skriver sange, hvorfor Fredrik ikke har 
nok i jazz m.m., så ligger svarerne i interview på www.
myspace.com/offpistegurus , hvor du også kan finde CV og 
se Videoer.

http://www.youtube.com/watch?v=KHrwND5k1Ks
http://www.youtube.com/watch?v=1-fXOlpmi4c
http://www.youtube.com/watch?v=O5gGxFsac74

6 6 3 9 9 3 1 0 0 6 2 3

Stunt Records
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Distribution GDC

She’s Got Balls – The Checkout Girl and the Highway Patrolman – End of Story – I Wanna Go Back – Cut 
Me Some Slack – No Need to Cry – Junkyard Heaven – You Gotta Exercise Caution – In Your Absence – 

Match and Dispatch – The Secretary

Trinelise Væring (voc), Fredrik Lundin (s), Rune Funch (g), Thomas Vang/Nicolai Munch-Hansen (b) 
og Jeppe Gram (d)

Presse fotos i høj opløsning kan downloades på www.dennislynge.dk/clients/sundance/10062_offpiste


