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Vincentz, Hart & Brown
Turné 12-16 februar 2019, Vinterjazz turné
Til februar vil de to legendariske amerikanske veteraner og den virtuose danske saxofonist atter trodse 
kulden for at begejstre det danske vinterjazzpublikum.

Med over 70 koncerter og 8 turnéer i rygsækken taler denne trio efterhånden for sig selv. 
Trioen har siden dannelsen i 2012 udgivet 3 cd-er på SteepleChase og Stunt, og turneret i Skandinavien og 
USA. Med en DMA-nominering og begejstrede anmeldere i kølvandet.
Trioen har turneret og indspillet med prominente gæster som Tom Harrell og Aaron Parks. På denne tur 
koncentrerer de sig om kerneudtrykket - den akkordløse trio. En i jazzsammenhænge klassisk konstellation.

Niels Vincentz, saxofon, er en af Danmarks markante stemmer på sit instrument. Både som solist, 
komponist og kapelmester har Vincentz sat sit mærke i jazzmiljøet gennem de seneste 20 år, hvor han har 
spillet med de største navne herhjemme og i New York, både fra de ældre som de yngre generationer. Et 
udtryk præget af opmærksomhed, intensitet, poesi, nysgerrighed og meget højt musikerskab.

Cameron Brown, bas, er et velkendt navn for jazzlyttere der har haft et øje på New York-scenen  de 
seneste 50 år. Fra han i sin ungdom spillede med Don Cherry, George Russell, Archie Shepp, Dannie 
Richmond, over sit engagement med Don Pullen/George Adams Quartet, til sit nutidige samarbejde med 
bl.a. Sheila Jordan og Joe Lovano har Brown været efterspurgt for sit energiske og udtryksfulde basspil.

Billy Hart, trommer, er i sit es selvom han på papiret er i slutningen af 70-erne. Altid på farten er Hart en 
arketypisk jazztrommeslager, der i sin karriere har passet baglinjen for grupper ledet af Miles Davis, Stan 
Getz, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Pharoah Sanders, NHØP, Joe Zawinul, Herbie Hancock, McCoy 
Tyner og Eddie Harris for at nævne nogle få. Når han ikke turnerer verden rundt eller udgiver plader på ECM 
holder han sig beskæftiget ved at undervise på tre universiteter i USA.

Lyt: 
https://www.youtube.com/watch?
v=F4s7SWFdRME 
https://www.youtube.com/watch?v=s71lM0lvrxY

Booking
27576195
nvincentz@hotmail.com

“there’s perfect equilibrium here: no 
overreaching .. no underachieving, 

either...and you hear how centered Vincentz 
is, and why these americans dig him” 

M. Jackson, Downbeat ****

“Denne trio er tæt på det mageløse …. det siger også 
lidt om Vincentz at han som den naturligste sag af 

verden virker som de to langt mere erfarne 
medspilleres ligemand.” -Thorbjørn Sjøgren
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