
Komponist, bandleder og trommeslager Snorre Kirk har for længst 
markeret sig fint i Skandinavien og længere sydpå. Han var 16, da han 
kom fra Norge til Helsingør og inden da havde han gået på musikskole 
i Ålesund, nord for Bergen i Norge, hvor han havde sit første gig som 
10-årig. Han havde en tid som militærnægter og billetdame på spilleste-
det Copenhagen JazzHouse, mens han studerede på Rytmekons, hvor 
han bl.a. havde nogle fantastiske timer med Ed Thigpen. Det var så nær 
kilden, Jo Jones, man kunne komme. 

Den yngre herboende norske, fornemt fleksible, musiker med et godt 
øje for traditionen, er kendt som en loyal trommeslager og sidder bag 
trommerne hos nogle af de fineste navne på den skandinaviske jazzsce-
ne og høres ofte med prominente internationale navne. I jazzen rumste-
rer en gammel tese om at trommeslagere ikke gør sig så godt som orke-
sterledere. Det skulle knibe med at holde overblikket bag trommerne. 
Hvis påstanden overhovedet holder vand, ja, så bliver den i hvert fald 
effektivt manet i jorden i dette tilfælde. Han og hans orkester er et af de 
mest efterspurgte i Danmark, elsket af flere generationer af jazzlyttere.

I de seneste år har vi også oplevet ham blomstre som en fuldgyldig 
komponist. Hvordan komponerer en trommeslager så melodiske sange, 
numre, som i et stille ekko kan minde om noget man har hørt før og 
glemt?  ”Hvis jeg får en ide, nynner jeg den ind på min telefon, spiller 
den på klaveret, skriver ned. I andre stunder dukker melodien pludselig 
op og er færdig”, fortæller Snorre. ” Når man har lyttet til så meget, sker 
det, at man opdager … jamen, den har du jo stjålet. Man må gerne låne, 
men ikke stjæle.” Snorre ønsker blot at blive bedre i den form han har 
valgt. Og det er da også blevet til fem meget roste albums i eget navn.

Snorre har, som orkesterleder og komponist, fundet det altafgørende at 
blive fortrolig med medspillernes musikalske DNA for at kunne skræd-
dersy sin musik specifikt til de individuelle solister og derved skabe 
en unik sound. Men samtidigt er han en udsøgt instrumentalist, ikke at 
forglemme. 

Det tyske jazzblad JazzThing, beskriver ham som en ”raffineret, ele-
gant og mægtigt swingende trommeslager” - og det franske musikblad 
JazzMagazine: “Révélation!
Og vi møder både trommeslageren og komponisten på TANGERINE 
RHAPSODIE i samarbejde med den amerikanske tenorsaxofonist 
Stephen Riley og Snorres faste hold med pianisten Magnus Hjort og 
bassisten Anders Fjeldsted.

Riley er blevet en populær musiker også på disse breddegrader med et 
voksende publikum. Her har man bl.a. hørt ham med trommeslageren 
Thomas Blackman og bassisten Lennart Ginman eller på en af hans tal-
rige, fremragende SteepleChase udgivelser. Riley har gjort sig tydeligt 
bemærket, efter at han som kun 17-årig kom med i både Harry Connicks 
og Ray Charles’ orkestre. Efterfølgende har han arbejdet med nogle af 
jazzens største, fra Wynton Marsalis til Norah Jones. Med sin sublime 
tenorlyd og sit musikalske overskud, er Riley af anmeldere, musikere og 
jazz connaisseurs blevet udråbt, som et af de store talenter, der går sine 
egne veje ved bl.a. ikke at glemme jazzhistoriens store personligheder - 
Riley er cool, simpelthen!

Han er heldigvis også begejstret for Snorres kompositioner, fordi han, 
med Rileys egne ord, er ”fortsat med at bruge jazzens vigtigste ingre-
dienser (en stærk følelse af blues og rytmer, der rent faktisk swinger). 
Det er meget forfriskende at høre en ung jazzkomponist, der ikke er 
bange for at skrive og arbejde inden for rammerne af selve definitionen 
af jazz.” 

Snorre Kirk fik Riley med på en turné i 2012 og igen i 2019. Efter den 
16 koncerters tur var to studiedage tilstrækkeligt. Jan Harbeck, Kirks 
’faste’ tenor og stor på egen boldgade, er med på to numre. ”Og jo”, siger 
kapelmesteren, ”det var morsomt med de to tenorer…. You know… ikke 
tenorbattle, men lidt elegant duellering. Netop fordi vi havde indarbejdet 
materialet så godt, undgik vi den der ’ nu hyrer vi en amerikaner og går 
i studiet’. Det har været meget tilfredsstillende. Yderst, hvis jeg selv må 
mene det.”
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Stephen Riley (ts), Magnus Hjorth (p), Anders Fjeldsted (b), Snorre Kirk (d) + Jan Harbeck (ts, # 2 & 3).

Unsentimental / Tangerine Rhapsody / Blues Jump / West Indian Flower / The Nightingale & The Lake /
Uptown Swing Theme / Festival Grease / Nocturne
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