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MORE LIKE US 
 
 
„Hver ny plade med den canadisk / amerikanske saxofonist Michael Blake er en ny kreativ overraskelse– sådan 
er det også med BLAKE TATARE, hans gruppe med de talentfulde unge danske musikere…” Sådan skriver en 
begejstret anmelder i Down Beats februar-udgave om Blake Tatares første udgivelse, og giver den de 
eftertragtede fire stjerner. Allerede nu kan vi herhjemme høre efterfølgeren MORE LIKE US indspillet i 2005.  
 
Selv om saxofonisten Michael Blake er canadier, kan vi godt betragte MORE LIKE US  som en dansk plade, 
udgivet af Stunt Records med lutter danske partnere i trommeslageren Kresten Osgood, pianist og 
keyboardspiller Søren Kjærgaard og bassisten Jonas Westergaard foruden besøg af blandt andre guitaristen 
Jeppe Kjellberg og sangerinden Maria Laurette Friis. 
 
Blake Tartare har eksisteret i en årrække, og overalt hvor de har spillet i Europa, USA og Canada bliver de rost 
til skyerne. MORE LIKE US, fortsætter hvor opus 1 slap. Her dækkes fordomsfrit et bredt stilistisk område med 
egne kompositioner, ét af den nyligt afdøde saxofonist Lucky Thompson, ét gjort berømt af Coleman Hawkins og 
et af Bob Marley … men alt er gennemsyret af stilsikker personlighed, hvor en underliggende utøjlet energi 
holdes stramt på plads af Michael Blake, der til gengæld har en rytmegruppe, der formår at holde ham til ilden. 
Det er frisk og umiddelbar forførende nutidsjazzmusik, sanselig og flerdimensionel. 
 
Selvom tatar dybest set bare er råt kød, så ved man godt, at der skal godt kød til, før smagen er fin og delikat. 
Sådan er det med Michael Blakes musikalske tatar. Velbekomme… 
  
Hush / The Meadows /  Happy Old Yoy /  To Whom This May Concern / Maria / Something in the Water /Africa 
Used to be Home /  Interlude with Soren / Paddy Pie Face / Johnny Too Bad. 
 
Michael Blake (ts, ss, cl, bcl, fl, voc), Søren Kjærgaard (p, wurlitzer),  Jonas Westergaard (b), Kresten Osgood 
(dr) + Maria Laurette Friis (voc), Steven Bernstein (slide tp), Jane Scarpantoni (cello), Jeppe Kjellberg / Teddy 
Kumpel (g).  
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