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CD 1: Junkyard Entrance / The Street / The Village / Shoe Dance / The Club /   Working / Farewel-
ling / On the Way / Matrix Figure / Matrix Omen / Sand / Crossing / Life of a Slave / New Home / 

In the Cage / Mad Shoe Shuffle / Cliff Ritual / Wrong Way Song / Retreating. 

CD 2: Magic Box / To Soften The Past / Spirit Call / Drum Fable / Today I Slept a Little Late / Sage 
Passion / Små Piger / Drum Forest / Syv Vinde / Essence / Eternal Embrace / Meditation.

Marilyn Mazur  (percussion, drums, metal cans & parts, electronics), Fredrik Lundin (flute, 
tenor sax) / Krister Jonsson (guitar, laptop, electronics) / Klavs Hovman (basses, electronics) 

+ Siri Facchini Haff (voice).

Denne gang høres percussionisten Marylin Mazur ikke i samspil 
med Miles Davis, Wayne Shorter, Jan Gabarek, Jon Balke, Dino 
Saluzzi, Palle Danielsson, Gil Evans eller et af de andre store inter-
nationale navne der har haft bud efter den farverige og originale 
danske perkussionist til lange turnerer verden over og ved talrige 
pladeindspilninger. Nej, Endelig kommer der en (to!) cd’er med 
Marilyn Mazurs egen gruppe, i samarbejde med den svenske gui-
tarist Krister Jonsson, den danske saxofonisten Fredrik Lundin, 
bassisten og ægtemanden, Klavs Hovman, og med vokalisten, Siri 
Facchini Haff som gæst på tre numre.   

TANGLED TEMPTATIONS - den første Cd i det eksklusive 
dobbelt-album, indeholder musik oprindelig bestilt af den eks-
perimenterende teater-gruppe Cantabile2 under ledelse af den 
Italienske instruktør Nullo Facchini. Musik der blev kompone-
ret og spillet til truppens opførsel og frie fortolkning af Tigger 
Operaen. En moderne multimedia-version, af det berømte skue-
spil, blev opført helt uden talte ord, og handler om en ung pige 
fra en lille by i Albanien der bliver lokket til Danmark og tvunget 
til at arbejde som prostitueret. En dramatisk og sørgelig historie, 

men når musikken, som her, bliver taget ud af sin originale kon-
tekst, lever den sit eget liv, som en abstrakt og hypnotisk fortæl-
ling. Som lytter kan man finde sin egen personlige og kaleidosko-
piske musikalske oplevelse. 

På den anden Cd, THE MAGIC BOX, bliver vi præsenteret 
for både ældre og helt nyt materiale, hovedsageligt skrevet af 
kapelmesteren selv og specielt med netop denne gruppe i tan-
kerne. Der lægges ud med en helt ny suite, der med Fredrik 
Lundins varme basfløjte leder os ind i fascinerende komplekse 
rytmer, der vokser med ekstatisk energi. Og således er vi med 
ét en del af  Marilyns Mazurs forunderlige verden. Dørene er 
åbnet til et farverigt, nuanceret, magisk univers med heftig ryt-
mik, soundscapes, smukke melodier, underfundighed, mystik 
og også mere meditative stykker med skønhed og intensitet. 
Kompositioner der giver plads til de højt profilerede musikeres 
indfølte samspil og hele spektret af perkussive lyde fra Marilyn 
Mazurs palet. 
Velkommen til Marilyn Mazurs hypnotiske og magisk fortryl-
lende univers. 
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