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JACOB CHRISTOFFERSEN TRIO
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Baker´s Blues / JC3 / Star (To my love) / Lazy JC / Roadtrip / Don´t think twice / Behave like a Gentleman / 
Filigree in Five.

Jacob Christoffersen (piano, organ, Fender Rhodes & Wurlitzer), Jesper Bodilsen (bass), Jonas Jo-
hansen (drums) + Rune Harder Olesen (perc).

Presse fotos i høj opløsning kan downloades på www.dennislynge.dk/clients/sundance/11112_jacobchristoffersen3

“En dansk musiker, som fortjener international succes” kunne man i 2005 
læse hos All About Jazz på internettet i anledning af Jacob Christoffersens 
forrige trioudgivelse FACING THE SUN. Musikken bliver i anmeldelsen 
kaldt for: melodisk jazz, præsenteret legende og med livslyst. Enkelt og 
smukt uden nogensinde at blive for sødt. Hellere end at kalde det main-
stream er denne musik jazzens hjerteblod.

Jacob Christoffersen har altid været en musikernes musiker eller rettere 
pianisternes pianist, som beskedent har holdt sig i baggrunden og ikke 
har ført sig frem i tide og utide. Alligevel vakte han allerede som teenager 
opmærksomhed tilbage i 1980erne som medlem af gruppen Gadevang 
Swingsters, der også rummede violinisten Kristian Jørgensen. I 1990erne 
begyndte han et samarbejde med sangerinden Majbritte Ulrikkenholm 
og kunne desuden høres som sideman med en række fremtrædende dan-
ske jazzmusikere bl.a. Karsten Vogel, Jesper Thilo, Jørgen Svare, Claus 
Waidtløv, Lars Møller, Anders Bergcrantz, Jens Winther, Chris Minh 
Doky og Christina Dahl.
Jacob Christoffersen er en af vore fineste akkompagnetører og har spillet 
bag så fremtrædende sangerinder som Cæcilie Norby, Hanne Boel, Sanne 
Salomonsen, Sinne Eeg og Kaya Brüel. Desuden har han de sidste 10 år 
været medlem af popgruppen Shu-Bi-Dua.

Trommeslageren Adam Nussbaum blev engang spurgt, hvordan det kun-
ne være at han havde så meget at lave, hvortil han svarede: Det er, fordi 
jeg får de andre til at lyde godt. En karakteristik, som også passer på Jacob 
Christoffersen. En musiker, som har været efterspurgt på grund af et stort 
talent for at kunne indpasse sig i forskellige sammenhænge i en tid, hvor 
mange musikere ellers går den modsatte vej og satser på at dyrke deres helt 
personlige udtryk.

Men nu er muligheden der igen for - efter en pause på 6 år - at høre Jacob 
Christoffersen på egen boldgade. Og ligesom sidst i selskab med de to 
foretrukne gennem mange år i rytmegruppen: Bassisten Jesper Bodilsen 
og trommeslageren Jonas Johansen. Nogle af roserne fra anmeldelsen
af trioens første cd i All About Jazz, som bl.a. fremhævede det stærke 
udadvendte spil, de gode kompositioner, det musikalske overskud, kan 
uden videre overføres til trioens nye CD JC3, hvor titlen på coverets for-
side fremtræder i skikkelse af en anden dansk succes: legoklodser. Og lego 
er som bekendt også et latinsk verbum, som betyder jeg leger – godt i tråd 
med den spilleglæde, der stråler ud af musikken. Denne gang er udtrykket 
mere ovre i det funky, men altid med den gode melodi og den lyse historie 
i centrum. Jacob Christoffersen har komponeret alle temaer med undta-
gelse af Bob Dylan’s ”Don’t Think Twice”.


