Pressemelding fra Oslo Jazzfestival

Archie Shepp er bekreftet til årets festival
Saksofonist og vokalist, aktivist, professor og dramatiker Archie Shepp er
bekreftet til årets festival. Han skal spille på Nasjonal jazzscene Victoria fredag
20. august. Billettsalget starter onsdag 9. juni, og samtidig legges årets
dagskort ut for salg.
Archie Shepp er en budbringer av afroamerikansk tradisjon og kultur. Som sint ung
mann og frijazzikon, ufordret han sine omgivelser på 1960-tallet, mens han i dag er
en av jazzens mer reflekterte nestorer.
Archie Shepp er særlig kjent for tiden sammen med New York Contemporary Five
med blant andre Don Cherry og John Tchicai, samt samarbeidet med utøvere som
Horace Parlan, Cecil Taylor og John Coltrane. Sammen med sistnevnte lagde Shepp
blant annet albumene Four For Trane og New Thing at Newport. På 1960-tallet var
Archie Shepp en av de mest taleføre representantene for sin generasjon. Han
snakket ut om sosial urettferdighet og spilte med en nærmest ubarmhjertig intensitet.
I løpet av 1970- og 1980-årene mildnet aggresjonen, og han tok blant annet veien
om R&B før han satte fokus på blues, ballader og bop. Shepp har for øvrig skrevet og
produsert flere teaterstykker, og han har også 30-års fartstid som
universitetsprofessor.
Som en av avantgardejazzens ledende figurer, forankret i blues og med fartstid som
frontkjemper for afroamerikanernes sak, har Archie Shepp tatt initiativet til en rekke
møter mellom musikere på tvers av generasjoner og kontinenter i en akse mellom hip
hop, frijazz og afrikansk musikk. Til Oslo Jazzfestival kommer Shepp med et band
bestående av Tom McClung på piano, Wayne Dockery på bass og Steve McCraven
på trommer. Denne kvartetten har reist og spilt sammen i over 10 år. De har også gitt
ut albumet Gemini fra 2007.
Onsdag 9. juni legger Oslo Jazzfestival ut et begrenset antall dagskort for salg.
Kortene koster kr. 500,- og kan kjøpes på www.billettservice.no fra kl. 12.00.

Oslo Jazzfestival 2010 finner sted 16. – 21. august. Andre artister som er bekreftet til årets
festival, er Ornette Coleman, Cassandra Wilson, Tomasz Stanko Quintet, Toots Thielemans
Quartet, Melody Gardot, Ketil Bjørnstads Remembrance-trio med Tore Brunborg/Jon
Christensen, Slugfield med Maja Ratkje/Lasse Marhaug/Paal Nilssen-Love, Kaba Orchestras
hyllest til Ella Fitzgerald med Majken Christiansen på vokal, Sinne Eeg og Mostly Other
People Do the Killing.

Ta kontakt med Lise Gulbransen på lise@oslojazz.no eller 99227089 for mer informasjon,
bilder og intervjuavtaler.

