
Energisk, stemningsfuldt og medrivende 

“Musik, der tager lytteren med på en rejse i det strenge-soniske lydunivers, der 

forener rockens beskidte energi med countryens støvede og længselsfulde 

univers og jazzens rige harmonik” - Jazzklubben 

Nordal Twang spiller instrumental jazz/rock med store ambitioner. Musikken byder 
på store lydflader, der inviterer dig med på en oplevelse, med energifyldte numre, 
som lader dig mærke rockens kraft. Kompositionerne omfavner både det enkle, 
melodibårne udtryk og den mere gennemkomponerede og eftertænksomme 
oplevelse. 

Musikken er inspireret af americana og den støvede Tarantino-stil, man kunne 
kalde “cowboy-jazz”. Samtidigt dyrker bandet stemningsmættede klange og har 
fundet en unik sound, hvor både rockens energi og jazzens krydrede tonesprog 
omfavnes. “Twang” refererer til den støvede blues inspirerede lyd fra de 
amerikanske sydstater, og det er denne lyd, som bandet udforsker og forener 
med en blå nordisk klang. “The Blue Hour” er den tredje udgivelse med gruppen, 
der dykker længere ned i Jesper Nordals guitarverden og udvikler sig eksplosivt i 
samarbejdet med Fredrik Lundins ekspressive spil. Der er tilføjet mange lag i 
musikken, som man kan dykke ned i og lade sig forføre af. Nordal Twang befinder 
sig godt mellem americana og poetisk blå jazz. Det er en ægte fusion mellem 
genrene. Musikken er energisk og nærværende, både rå og inderlig. 

Nordal Twang holder af improvisationer: Nærvær og lydhørhed er en stor del af 
bandets perfomance.  
Bandet har igennem mange år samarbejdet med den internationalt anerkendte 
saxofonist og komponist Fredrik Lundin. Hans store erfaring og ekspressivitet har 
medvirket til at give Nordal Twang en helt unik og original lyd.  

“Noget helt særegent, storladent, smukt, dansk” - Gaffa 

Jesper Nordal er en rutineret dansk guitarist og komponist. Udover plader i eget 
navn med gruppen Nordal Twang, har han medvirket på en lang række udgivelser 
med danske og udenlandske kunstnere. Altid med øre for de gode, enkle 
melodier og en stor guitarlyd der både er stemningsfuld og med en rocket kant.  
Hans afsæt i rock/blues verdenen, kombineret med jazzens mere avancerede 
tonesprog og improvisation, giver ham en enestående sound og stil.  
Har samarbejdet med bl.a: Juan Ospina, Brian Blade, Radioens Big Band, Sofia 
Ribeiro, Marcelo Woloski, Dawn Joseph m.fl. 

“Man bliver praktisk talt blæst bagover fra start” - Ivan Rod, Gaffa 

Jesper Nordal  
Guitar, diverse strengeinstrumenter, 
loops og bandleader.  

Esben Eyermann 
El- og akustisk bas. Spiller med bl.a. 
Arve Henriksen, Niels Økland, Hans 
Ulrik m.fl 

Jesper Uno Kofoed 
Trommer. Spiller med bl.a: Stine 
Michel, Tone of Voice Orchestra, 
Refleks. 

Fredrik Lundin 
Saxofon. `En af de helt store 
jazzprofiler i Skandinavien, Vinder af 
bla. Danish Music Award. Medvirker 
på utallige udgivelser: Maluba, 
Marilyn Mazur m.fl.

Nordal Twang  
feat. Fredrik Lundin 

www.jespernordal.dk jespernordal@gmail.com           +4521688194
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The Blue Hour 
Gateway  

Jesper Nordal 
Jesper Uno Kofoed 

Esben Eyermann 
Fredrik Lundin 

August Wanngren 

South of the Border 
Longlife Records 

Jesper Nordal 
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Peter Marott 
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Lars Ringgaard 

Twang 
Calibrated Records 

Jesper Nordal 
Rasmus Grosell 
Esben Eyermann 

Lynge Wagner 
Lars Ringgaard 

Nordal Twang 
Udvalgte numre 

“Hymn” 
Første single fra “The Blue Hour”: Kraftfuldt og potent, syrerock og skæve 
taktarter. Første del er rocket og rå med en vild fuzz-guitarsolo. Via en poetisk 
bassolo ledes der over i et sfærisk og stemningsfuldt stykke med en kraftfuld 
saxofonsolo. 

“Little Choice” 
En poetisk rejse: Et lyst og luftigt tema transformeres til en blå stemning med et 
næsten poppet tema og en stor guitarsolo i bedste 70’er stil. 

“The Blue Hour” 
Titelmelodien fra albummet: Et klassisk guitartrio-nummer med et melodisk og let 
anslag. Hele tiden med en understrøm af blues og twang.  

“Blue”  
Fra vores første plade: “Twang” udgivet på Calibrated Records.  
En intro med inspirationer fra Midtvestens ørkenstemning. Dobro og den blå tone. 
Efterfulgt af et stærkt swingende bluestema hvor bandet spiller sammen med 
lydhørhed og energi - udløst i en power-guitarsolo. 

“Blade Running” 
Fra vores andet album: “South of the Border” udgivet på Longlife Records. 
Et nummer med en en spændt energi: Arrangeret med store blæserklange og 
med et sublimt trommespil. En twangy guitarsolo leder over i en fuldfed 
saxofonsolo af Fredrik Lundin, der ender i et stort, næsten klassiskklingende, 
brass-ensemble. 

Tidligere anmeldelser 

Jazznyt: ”Det er countryjazz med sideruden rullet ned. Det er hyggeligt og 

lækkert som en dåse bønner og en begsort kop kaffe ved lejrbålet in the middle of 

nowhere” 

Gaffa: ”Forførende flot instrumental jazz/blues/rock” 
Salt Peanuts: ”South of the Border er én af årets bedste udgivelser” 
Fyens Stiftstidende: “En inderlig stemningsrapport fra guitarens univers“ 
Jazzklubben: “Musik, der tager 

lytteren med på en rejse i det strenge-

soniske lydunivers, der forener 

rockens beskidte energi med 

countryens støvede og længselsfulde 

univers og jazzens rige harmonik”
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