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Blue Life / Rock The Buzz / One Size Blues / Flight no. 714 / The River / Red Rock / Tune Up / For The Love / 
Five Steps 2 Seven.

Mikkel Nordsø (guitars), Terri Lyne Carrington (dr), Ben Besiakov (keyboards) Christian Douglas (b).
Special guests: Bob Malach (ts),  Etienne Embappe(b),  Carlos Malta (fl), Eliel Lazo (perc), Jens Haack 

(sax), Jesper Riis(tp), Jacob Andersen, Raul Rekow, Klavs Nordsø, (perc) Jens Winther (tp), Anders 
Gårmand (ts), Keld Ipsen (tb).

Presse fotos i høj opløsning kan downloades på www.dennislynge.dk/clients/sundance/10172_fivesteps2seven

Five Steps 2 Seven er Mikkel Nordsøs gave til musikfolket i anledning 
af hans 40 års jubilæum som professionel musiker. Den 55-årige dan-
ske guitar konge kunne passende holde en kæmpefest og lade sig hylde, 
men i stedet giver han os et brag af en fusions udgivelse.

For ”fusion” er nok det grimme ord der bedst betegner den til tider noget 
bastante sammensmeltning af jazz, rock og blues, som finder udtryk 
i forskellige retninger hos musikere som f.eks. Groover Washington, 
Chick Corea, Weather Report, Lee Ritenour. Men hvis Nordsø har 
nogen referencer, skal de nok snarere findes hos Jimi Hendrix, Buddy 
Guy, George Benson eller hos en halvfjerdser Miles – fra dengang hvor 
jazzmusikere godt ville lyde som rockmusikere.

Mikkel er stort set selvlært guitarist, men startede som 11-årig med 
at spille flamenco, som elev hos Christian Sievert, og han kastede sig 
hurtigt over den sydamerikanske musik, og netop inspirationen fra den 
musik har fulgt ham hele vejen, og er især blevet udlevet i Buki-Yamaz 
og Mikkel Nordsø Band.

Nordsø har on and of over de seneste 2 – 3 år arbejdet med Five Steps 2 
Seven. Musikerne er valgt med omhu, og Mikkel har tålmodigt ventet 
på, at de samlet og hver især havde mulighed for at give deres bidrag. 
Som sin egen producer, er Mikkel Nordsø garant for, at hver en detalje 
er blevet vent og drejet til det bare lyder fedt. Med internationale fusi-
onshelte som trommeslageren Terri Lyne Carrington, saxofonisten 
Bob Malach, bassisten Etienne Mbappe og med en af sine gennem 
livet musikalsk mest fortrolige, pianisten Ben Besiakov bliver vi præ-
senteret for den lækreste, sejeste, mest opdaterede udgave af dén ame-
rikanske jazzrock der særlig havde sin storhedstid i 80’rne. Dengang 
man stadig havde råd til at gå flere måneder i dyre studier – endda 

med instrumental musik. Og som i 2010 udgaven stråler, funklende 
som den blankpolerede krone på kongens hoved.

I 1970 kom Mikkel for første gang hjem fra et job med penge på lom-
men. Det var Palle Mikkelborg der havde inviteret den 15-årige guita-
rist med i sit V8 orkester. I 1973 var han medstifter af Buki-Yamaz og 
i årene 1980-85 guitarist i den populære rockgruppe Sneakers, sidelø-
bende med engagement i Kenneth Knudsens Anima.  I 1985 startede 
han Mikkel Nordsø Band, som siden har udgivet 7 albums. Siden 2004 
har Raul Rekow (percussionisten fra Santana) iøvrigt været med i 
Mikkel Nordø Band.

På sin akustiske guitar har han fra sidst i 80’erne spillet med Acoustic 
Guitars, der har 4 albums i bagagen. Desuden 2 albums omkring 1990 
med Bombay Hotel, hvor man især hører indiske inspirationer i samar-
bejde med Kenneth Knudsen (keyboards) og Ole Theill (tablas). I grup-
pen Time Wave, der var et Nordsø familie projekt, spillede Mikkel med 
sin bror, Klavs Nordsø (percussion), sin kusine Tine Rehling (harpe) 
og sin onkel Jesper B. Christensen (cembalo). I dag bliver det musikal-
ske udgangspunkt for disse grupper til dels udlevet i ”Blue Lotus” med 
Tine Rehling og Ole Theill, der udgav deres debut cd tidligere på året og 
”Duo” med Tine Rehling.

Mikkel Nordsø har optrådt og indspillet med en endeløs række af kend-
te musikere i ind- og udland, og han har turnereret i det meste af ver-
den. I de senere år bl.a. med Palle Mikkelborg, Marilyn Mazur, Moussa 
Diallo, L. Subramaniam, Kavita Krishnamurthi, Stanley Clarke, Georg 
Duke, og Lan Dokys projekt med David Sanborn, Randy Brecker, Terri 
Lyne Carrington, Gino Vanelli og Lisa Nilsson. Mikkel Nordsø kan 
høres på flere en 200 albums, foruden film, tv og teater musik.
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