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Ole Visby - tenor sax, clarinet & bass clarinet  
Michael Møller Porsborg - guitar  

Søren Møller - piano & rhodes  
Kenneth Dahl Knudsen - bass  

Thomas Albæk Jakobsen - drums, percussion & electronic effects 

FLUX bio 

Efter udgivelsen af det anmelderroste debutal-
bum Relationships (2013) og et års tid med kon-
certer stod det klart, at FLUX måtte i gang med at 
indspille et nyt album. Nye kompositioner var 
kommet til hen ad vejen og klaverstolen overta-
get af den international anerkendte pianist Søren 
Møller.  

Thomas fortæller: 
"Hvor Relationships handlede om mine relationer 
til personer, steder og oplevelser er musikken på 
Voyager et øjebliksbillede på den rejse FLUX har 
været på de seneste år. Resultatet er en mulighed 
blandt flere, hvor ideen har været at tilbyde lytte-
ren en musikalsk rejse gennem det komponerede 
og det improviserede.” 

Processen har været med til at udbygge og und-
erstøtte den sound, FLUX har nu – og som de har 
arbejdet med på det nye album, der har fået tit-
len Voyager. En titel, der stærkt inspireret af de 
små improvisationer i overgangene, binder mu-
sikken sammen til en sammenhængende fortæl-
ling og oplevelse – både live og på albummet. 

Om FLUX 

FLUX har sine rødder i Nordjylland, men orkes-
trets medlemmer er spredt for alle vinde, hvor de 

arbejder med projekter både nationalt og ikke 
mindst internationalt. For en del af medlemmer-
ne i FLUX startede det musikalske samarbejde 
allerede i JazzNord Ensemble i 2008.  

Stifter af FLUX er Thomas A. Jakobsen, der er 
Cand. Mag. i musik og musikhistorie og han har 
de seneste år markeret sig som både 
trommespiller, komponist og ophavsmand til en 
række spændende projek-ter herunder Meutiviti 
og JazzNord Ensemble med hvem han udgav 
Cd’en Canopus i 2010. 

Læs mere biografi på fluxmusic.dk/bio 
Hent album artwork på fluxmusic.dk/press

Musikken på Voyager et øjebliksbillede på den rejse FLUX har været på de seneste år. Utallige 
koncerter og turnéer har formet gruppens kunstneriske udtryk og lydbillede, og dermed også 
påvirket min måde at komponere på. Musikken på dette album er derfor en åben invitation til 
lytteren om at begive sig ud på en rejse igennem et lydlandskab og danne sine egne billeder. 

-Thomas Albæk Jakobsen, 2015

Info & booking: 
info@jazzformidling.dk

Tel. +45 28761921
Web: www.fluxmusic.dk
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