
Oscar Peterson og Alvin Queen var ikke blot kollegaer 
men også venner. Så denne hyldest til den store pianist 
er en hjertesag for trommeslageren, der spillede i Oscar 
Petersons berømte trio i den sidste periode af Petersons 
liv, hvor Niels-Henning Ørsted Pedersen samtidig spil-
lede bas. Og at Alvin Queen har valgt, at indspille i sam-
arbejde med to danske musikere siger samtidig ikke så 
lidt om pianisten Zier Romme og bassisten Ida Hvids 
musikalske niveau.
 
Efter et langt aktivt liv i jazzens tjeneste ved den 67-åri-
ge trommeslager, der har spillet med en imponerende 
liste af jazzens giganter (ingen nævnt, ingen glemt), 
hvad han taler om. Det Peterson-inspirerede stortalent, 
den 26-årige Zier Romme, har allerede opnået stor aner-
kendelse på den nordiske jazzscene. Med sit lysende 
talent og et imponerende modent spil ligger han, på trods 
af sin unge alder, allerede blandt de store sværvægtere. 
Ida Hvid (38), der blandt andet er kendt fra Niels Jørgen 
Steens Monday Night Big Band, samler trådene og er nu 
også ved at bryde igennem de usynlige grænsebomme 
i den europæiske jazz. Denne trio-konstellation er et 
unikt møde mellem garvet og ungt, hvor alle tre er ude i 

samme ærinde: klassisk kammerjazz som mesteren selv 
dyrkede det - udadvendt, gnistrende groovy, dynamisk 
swingende, sjælfuld og melodisk musik hovedsageligt 
hentet i O P’s omfattende repertoire.

 ”Som en gave til min far har Alvin Queen skabt et kraft-
fuldt musikalsk værk, der viser hans dybe taknemmelig-
hed for den tid de tilbragte sammen. Den respekt Alvin 
havde for far som mand og, selvfølgelig, for den musik 
de spillede, viser sig ikke kun i dette projekt, men også 
ved måden Alvin har brugt de erfaringer han fik, mens de 
var på landevejen sammen, sidenhen i sin egen karriere. 
Alvin har arbejdet med de bedste af de bedste musikere, 
mange der i dag anses for at være ”jazz legends”, og 
han har fortjent sin plads som en af de mest efterspurgte 
trommeslagere i branchen. Det er noget, Alvin ikke tager 
let, og han har i årevis arbejdet for at bevare værdighed 
og respekt for den musik som hans forgængere arbej-
dede så hårdt for. Min kærlighed til Alvin er uendelig, 
og jeg er ham taknemmelig for at bringe dette projekt 
til live og til at dele musikken. Det er et album jeg vil 
værne om resten af mit liv!” 
Céline Peterson.
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Alvin Queen (d), Zier Romme (p), Ida Hvid (b).

Sushi/Nightingale / Jesus Christ Lies Here Tonight / Wheatland / Hero / Cakewalk / You Look Good to Me / 
The Last Supper / Soon / When Summer Comes / It Happened in Monterey / Reunion Blues / 

Gravy Waltz / Hymn to Freedom.

CD: STUCD 18152, LP: STULP 18151 Alvin Queen Trio, O P, a tribute to Oscar Peterson, Stunt Records/Sundance Music.

 


