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I disse tider utkommer det altfor mye intetsigende musikk som går inn det ene øret og ut det 
andre. Men musikken til Spime går inn det ene øret, og fester seg ett eller annet sted inne i 
den mer eller mindre uthulede hjernen, og forblir der – lenge. 

Improvisasjonene er spennende, musikerne boltrer seg i «galskapen» som barn på julaften, og 
ut gjennom høgtalerne kommer det kollektiv improvisasjon man skal ta seg god tid til å lytte 
til. 

Jeg ser at platen er innspilt i Frankrike i 2019, men kunne det ikke være en idé for Jazz 
Danmark, for eksempel i samarbeid med Copenhagen Jazz Festival, å samle denne gjengen 
for noen spilleoppdrag under sommerfestivalene i København og Aarhus, når verden igjen 
åpner opp for slik luksus, og få dem for eksempel til Molde eller Kongsberg (som arrangeres i 
samme periode) i samme slengen, for virkelig å vise hva som skjer på den «frittgående» 
improvisasjonsscenen ute i Europa? Om ikke andre tar sjansen på en konsert med dette 
kollektivet, så vil i alle fall jeg være på plass på første rad. For dette er en gjeng kreative 
musikere jeg gjerne hører på konsert. 

En deilig plate, som garantert blir enda deiligere på konsert! 

Jan Granlie 

 

Paulo Chages (obo, ss, fl), Jean-Michel Cochet (as), Mia Dyberg (as), Jérome Fouguet (tp), 
Nicolas Souchal (tp), Sandra Giura Longo (fl), Marcello Magliocchi (dr), Carlo Mascolo (tb), 
François Mellan (sousaphone), Niels Mestre (g), Jonathan Aardestrup (b), Yoram Rosilio (b), 
Pedro Santo (dr) 
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