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Nu er det jul igen, og med udgivelsen af THE CHRISTMAS SONG vil den 
ikke bare vare til påske. Hvis du kan huske feelingen fra et ægte dansk jazz-
hit, JAZZ AND MAMBO, en af jubilerende Stunt Records bedst sælgende 
udgivelser gennem årene, så fornemmer du allerede lidt af stemningen 
på Hans Ulriks juleplade: varm, swingende og uhøjtidelig. Jazz serveret 
imødekommende og med en dejlig rytmisk appel, der uanmasende, men 
stensikkert får tag i én. Og med en af kongerigets mest dedikerede jazzmu-
sikere, saxofonisten Hans Ulrik i front. Melodisk, velovervejet og med en 
saftig tone kan det ikke gå galt.

Der er tradition for juleplader: Bing Crosby, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, 
Diana Krall og mange flere har fortolket julens sange. Mange er blevet 
klassikere, der findes frem mod højtiden hvert eneste år. Her er så ende-
lig en dansk instrumental juleplade, der med garanti også vil holde. Hans 
Ulrik har ofte bevist, at man sagtens kan lave jazzplader, der på én gang er 
moderne og samtidig imødekommende og velklingende. Med andre ord 
rammer Hans Ulrik bredt. Han har arrangeret den kendte musik, så den 
stadig er genkendelig, og han puster nyt liv i sangene eller salmerne, hvad 
enten der er tale om de danske, de amerikanske eller den engelske. Hans 
Ulriks danskhed fornægter sig ikke (det har vi tidligere hørt på DANSKE 
SANGE og DANISH STANDARDS), og det er en sand (jule) fryd at 
høre, hvordan salmerne swinger både med respekt og tungen i kinden, 
og hvordan han er i stand til at give de uopslidelige evergreens endnu et 
skud. Hvad enten du er til jul eller jazz – eller endnu bedre, begge dele - 
bliver du også tilhænger af Carl Nielsen, Ingemann, eller ny versioner af 
f.eks. Rudolph The Red Nosed Reindeer eller Have Yourself a Merry Little 
Christmas. 

Hans Ulrik er født i 1965 og begyndte tidligt at spille saxofon. I 1984 – 
1986 studerede han ved Berklee College of Music i Boston, USA, året 
efter hjemkomsten begyndte han at spille professionelt med bl.a. Nikolaj 

Bentzon, Niels Lan Doky, Emborg/Larsen og egne grupper. Siden 1992 har 
han desuden spillet med bl.a. Marilyn Mazur´s Future Song, Danish Radio 
Big Band, Michael Ruff, Cæcilie Norby, Joey Baron, Jeff Ballard, Marc 
Johnson, Eliane Elias, Gary Peacock, Mino Cinelu, Adam Nussbaum, 
Niels Lan Doky, Lars Jansson, John Scofield, Peter Erskine, Steve Swallow, 
Lisa Nilsson og mange andre.  Hans Ulrik har desuden medvirket som 
sideman på over 100 cd’er inden for både jazz, Rock og pop. Han har igen-
nem alle årene ledet egne grupper og hans store tilpasningsevne og lyd-
hørhed gør, at han uden problemer kan gå ind i andre sammenhænge, 
uden at miste sin identitet. Det, parret med en gennemført professionel 
indstilling, gør ham til en af de mest brugte saxofonister i sin generation.

Enhver dansk jazzinteresseret kender også Henrik Gunde, en af landets 
mest efterspurgte pianister, der p.t. foruden egen kvartet, blandt andet 
spiller i Radioens Big Band og i Jan Harbecks kvartet m.v. Han er med sit 
ofte udadvendte spil også en musiker, der evner at indgå i alle formater og 
behersker de fleste stilarter. Ja der er vel ikke nogen genre, der er fremmed 
for den alsidige musiker, der altid, smittende og med overskud, spiller for 
den sammenhæng, han befinder sig i. 

Bassisten Kasper Vadsholdt, der ofte tidligere har samarbejdet 
med både Hans Ulrik og Henrik Gunde, er uddannet fra Rytmisk 
Musikkonservatorium i 1991. Han har siden 2004 været DR Big Bands 
faste bassist og har derigennem spillet med et bredt udvalg af udenland-
ske stjerne-artister i mange genrer. Trommeslageren Søren Frost er også 
en erfaren musiker, der udgør den sidste tredjedel af rytmegruppen i DR 
Big Band.  Han er efterspurgt som side-man, men har også haft stor suc-
ces med sin egen New Orleans trio, skipper-just-frost, som har vundet en 
DMA.  På THE CHRISTMAS SONG får vi heldigvis også lejlighed til at 
lægge øre til den alsidige, funky trommeslager, der, med New Orleans i 
blodet, som få andre kan lægge det rigtige beat.  
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