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Sigurd Hole trio er Holes første prosjekt i eget navn. Bak trommene finner vi
Jarle Vespestad og på fiolin Håkon Aase. En åpen triobesetning som dette
gir stor plass til å utforske kontrabassens varierte klangpalett. Intensjonen er
å skape et luftig lydbilde med stor dynamisk spennvidde og en tydelig
gjenklang av treverk, hvor florlette penselstrøk og sakrale stemninger møter
både slentrende, finurlige og mer ekspressive rytmiske elementer.
Improvisasjon har en sentral plass i musikken både som kollektiv og individuell
kraft, og det hele bindes sammen av sterke, lyriske melodier med klanglige
referanser til både nordiske og mer fjerntliggende farvann.

Sigurd Hole kommer fra Rendalen. Han er best kjent fra
band som Eple Trio, Tord Gustavsen quartet, Karl Seglem
acoustic quartet, Jon Eberson Group og samarbeidet med
Eli Storbekken på plata ”Fabel” (nominert til Spellemannpris
2016). I 2014 skrev han bestillingsverket "Lyden av Prøysen"
sammen med Helge Lien. Sigurd har medvirket på rundt 25
plateutgivelser, og har et særegent sound hvor norsk
folkemusikk er en viktig inspirasjon. I tillegg til utøvende
virksomhet underviser han i kontrabass, samspill og
improvisasjon ved Norges Musikkhøgskole, hvor han også
fullførte sin mastergrad i jazz/improvisert musikk i 2008.

Jarle Vespestad, fra Jessheim, har vært en av Skandinavias
mest ettertraktede trommeslagere i flere år. Vespestad er
kjent fra band som Tord Gustavsen trio/quartet, Farmers
Market, Supersilent og Silje Nergård band. Han har turnert
verden rundt i en årrekke og medvirket på rundt 50
plateinnspillinger. Jarle er utdannet ved Jazzlinja i Trondheim
(1990)

Håkon Aase, født og oppvokst i Seljord, fullførte sin
bachelor i jazz og improvisasjon ved Norges Musikkhøgskole
våren 2016. Han turnerer jevnlig med band som Mathias Eick
kvintett, Thomas Strønens

«Time is A blind Guide», og spiller

med musikere som Helge Lien, Mats Eilertsen og Trygve Seim.
Med et særegent jazzuttrykk henter han tydelig inspirasjon
fra India og vest-afrikansk musikk, men tendenserer også
mot slåttespel fra både Bach og Telemark. Håkon er aktiv

ūgen, og har
medvirket på et 10-talls plateinnspillinger, deriblant «Kyubi»,
«Landet er gitt oss» (Nakama Records) og «Time is A blind
Guide» (ECM).
som komponist i blant annet Duetrost og Y

Booking: hole.sigurd@gmail.com / +47 99525574
www.sigurdhole.no

Live @ Caféteatret 23/10/16
KampenJazz Oslo

