Live Foyn Friis Quintet
Tsjekkisk/Norsk indie-jazz

En fortryllende stemme, en sprudlende saksofonist, en melodisk gitarist, en
fjellstø bassist, og en fantasifull trommeslager.
Dyptfølte, lyriske sanger, i samspill med lystige, rytmiske melodilinjer og
frodige, forfriskende improvisasjoner.
En innsiktsfull blanding av moderne jazz og akustisk pop.
Etter en svært suksessfull konsert på København Jazzfestival i 2015, hvor Live
Foyn Friis, Lubos Soukup og Stian Swensson spilte sammen for første gang, ble
de booket til turné i Tsjekkia med en lokal rytmeseksjon. Samarbeidet mellom
norske og tsjekkiske musikere resulterte i et livlig og lekende uttrykk,
som alltid begeistrer publikum.
Live Foyn Friis Quintet fremfører Lives indie-jazz-låter,
Lubos intrikate melodier, Stians komposisjoner basert på dikt, samt materiale
de har skrevet sammen. Bandet har en varm og luftig sound,
hvor sang og saksofon viser vei gjennom musikken.
Kvintetten har turnert sammen siden 2016, og i 2018 var de på sin tredje turné
med 12 konserter i Tsjekkia, Polen og Slovakia.
Live Foyn Friis (NO) – Vokal
Lubos Soukup (CZ) – Saksofon & Klarinett
Stian Swensson (NO) – Gitar
Rastislav Uhrik (SK) – Bass
Martin Novak (CZ) – Trommer

Live Foyn Friis
Norsk sanger og sangskriver

“Live Foyn Friis har ekte X-factor” – Jakob Hassing, Jazz Special
Med seks utgivelser nominert til plateutmerkelser i Danmark, Norge og Japan,
en pris for å være Danmarks nye jazz-stjerne, og opptrendender med storheter
som Brian Blade, John Scofield og Bobby McFerrin, har Live Foyn Friis
etablert seg som en av de mest spennende unge sangere i Skandinavia.
Ut over regelmessige opptredener på jazzklubber og -festivaler i hele Europa,
er hun også i ferd med å slå igjennom på popscenen. I 2017 fikk hun kontrakt
med det internasjonale plateselskapet Universal.
Live er kjent for å ha en krystallklar stemme, en lekende og uhøytidelig
holdning til musikken, og som en komponist med stor sans for den lyriske
stemning som kjennetegner store deler av nordisk kultur og tradisjon.
“Det er ingen tvil om at du hører på en singer-songwriter av høyeste klasse”
- GAFFA
www.livefoynfriis.com

Lubos Soukup er en prisvinnende
saksofonist og komponist fra Tsjekkia,
og har siden 2010 hatt base I
København. Han har gitt ut flere
album, og på den siste platen har han
med seg den afrikanske gitaristen
Lionel Loueke. I 2017 fikk Lubos Dansk
Musiker Forbunds talentpris, etter å ha
blitt plukket ut av den kjente danske
trommeslageren Marylin Mazur.
www.lubossoukup.com

Rastislav Uhrik er en bassist fra
Slovakia bosatt i Praha, hvor han er en
av de mest etterspurte musikerne på
både jazz- og popscenen. Han kan
høres på tallrike utgivelser, mange av
dem nominert til nasjonale priser.
Rastislav er en anerkjent musiker, kjent
for sin varme og elegante klang, og sin
helhjertede dedikasjon til musikken.

Stian Swensson er en norsk gitarist og
komponist bosatt i København. Han
har utgitt ett album i eget navn, og har
medvirket på fem andre utgivelser.
Hans smakfulle kombinasjon av
tradisjonell og moderne jazzgitar,
kombinert med inspirasjon fra
bakgrunnen i norsk musikkliv, har brakt
han til jazzklubber og -festivaler over
hele Skandinavia.
www.stianswensson.com

Martin Novak er en trommeslager fra
Tsjekkia bosatt i Praha. Han har siden
2002 hatt regelmessige opptredener
på den nasjonale og sentraleuropeiske
scene, med anerkjente tsjekkiske
musikere som Lenka Dusilova, Jaromir
Honzak, Jana Kirschner og David
Doruzka. Martin er kjent i sitt hjemland
for å være spesialist i å akkompagnere
sangere.
www.martinnovak.com

