
    SUNN SUNNY

                                               af Jørgen Teller       
opføres af
Niels-Ole Bo Johansen ; trombone & efx
Jørgen Teller; klangregi & live electronics søndag d. 19 juni kl. 17.00

i det unikke baggårds-galleri/spillested BAGHOLD på Vesterfælledvej 7A - entré 30,-
Der vil blive mulighed for at indtage grøn te og saké.

Endnu engang finder komponisten og lyd-magneten Jørgen Teller inspiration i solen - den 
heftigste tids-ramme vi har og vildeste sponsor af mennesket. Hans nye værk SUNN SUNNY følger 
op på tråden i det hemmelige ska-hit “SE SOLEN SNE” (1981) og planetarie-lyd-/digt-værket 
“BREVE TIL SOLEN” (2002). På underfundig vis leges der med inspiration fra producere som Dave 
Fridmann (Flaming Lips oa), Dust Brothers (Beastie Boys, Beck oa.) og Frank Zappa m.fl.

Trombonisten Niels-Ole Bo Johansen vil med sin unikke lyd og tekniske virtuositet få et enkelt 
lyd-univers som modspil. I flere passager opfordres publikum direkte til selv at forestille sig et 
orkester på 88 musikere. Ikke et symfoni-orkester - men 88 skramlede el. guitarer.

Jørgen Teller har i en årrække givet den gas som el. guitarist i trioen Jørgen Teller & The 
Empty Stairs med mange udgivelser og koncerter. Sideløbende har han arbejdet med mange af 
de bedste lokale koreografer; Stuart Lynch, Klara Elenius, Ari Rosenzweig, Anders Christiansen, 
Nicolaj Jespersen, Tiziana Fracchiolla mv.  Efter SUNN SUNNY koncerten drager han sydpå til en 
artist-in-residence i SPAZIO ARKA på Sardinien. Til efteråret arrangerer han en koncertrække 
kaldet SPARKLING SOUND. Han er i 2011 aktuel med hele 3 vinyl-udgivelser.

SUNN SUNNY 
Kompositionen vil benytte lydstudiet som kompositions-værktøj. Dette vil give sig udtryk via 
behandling af lydoptagelserne af trombone og strålende sol-lyd i dvs avancerede delay, grain, 
analoge ringmodulatorer, analoge plade-reverb, bånd-ekko og usædvanlige panoreringer. 

Duoen har optrådt ved en hel del koncerter på Aros, Lobby/Archauz, Musikhuset Århus, Sofiebadet - Christianshavn, 
Koncertsalen på Rytmisk Konservatorium og ikke mindst på Egå Gymnasium med 8 el. guitarister ved Århus Sinfonetta 
og på Københavns Musikteater i samarbejde med 3 dansere fra den internationalt anerkendte koreograf Yvette 
Bozsik’s kompagni. Værket er et vigtigt skridt videre for en utrolig dynamisk duo der har været igennem en meget 
berigende udvikling siden den blev startet i 2005 - på Teller’s initiativ iforbindelse med at han tog en Master i 
Elektronisk Musik på Det Jyske Musikkonservatorium. Pladeudgivelse på vej efterår 2011.

LINKS
SUNN SUNNY    www.jorgenteller.dk/SUNNSUNNY.html
Jørgen Teller foto v. SIXTEN KALLMOES  download www.jorgenteller.dk/XL807506.TIF
Jørgen Teller CV    download www.jorgenteller.dk/TELLERCV2011.pdf
Niels-Ole Bo Johansen   www.n-obj.dk

arr SKRÆP    www.skraep.dk

støttet af Københavns Kommunes Musikudvalg og Statens Kunstfonds Tonekunstudvalg for rytmisk musik

PRESSE:      KONCERT søndag d. 19 juni kl. 17.00 i BAGHOLD arr SKRÆP

kontakt jorgenteller(ad)gmail.com
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