WonderBrazz - Brigding the gap between Traditional Jazz and Funk.
“That’s some slick shit you’re all playing, and if it ain’t slick it ain’t
funky”. Dr. John, New Orleans Music Legend.
“Med eller uden dansegulv er WonderBrazz en stor nydelse at opleve”. Sven Bjerstedt, Kristiansstadbladet.
“Før eller siden bør alle gøre sig selv den tjeneste at opleve en koncert med WonderBrazz”. Ivan Pedersen, sanger og sangskriver.
I 1998 høstede WonderBrazz 6 stjernede anmeldelser for deres debutalbum “Live At Café Bopa”.
18 år, 7 CD’er og 650 koncerter senere leverer
bandet stadig helt særlige koncertoplevelser, hvad
enten du er i en intim jazzklub for at lytte eller på
en svedig natklub for at danse.
WonderBrazz har bl.a. spillet på Montreux Jazz Festival, New Orleans Jazz’n
Heritage Festival, MIDEM i Cannes, Maison Du Danemark i Paris og deres
musik er blevet brugt i flere Danske film.
“Man bliver så glad til jeres koncerter” sagde en
af bandets fans engang og WonderBrazz’ blanding af New Orleans Roots, World Music og Funk
har en helt særlig vibe, der tiltaler folk i alle aldre, nationaliteter og kulturer, både hardcore
jazzfans og de der aldrig kunne finde på at lytte
til jazz.
Sang, en tight hornsektion, trommer, percussion
og hammondorgel er ingredienserne i WonderBrazz magiske gryde. Tilsæt masser af interaktion med publikum, et udadvendt og let tilgængeligt mix af jazz, soul, boogaloo og New Orleans
2nd line og dér har du opskriften på en uforglemmelig aften i selskab med 6 fremragende musikere.

Line-up:
Peter W Kehl – Trompet
Ola Åkermann – Trombone
Stig Naur - Sax/Voc
Henrik Kjelin – Orgel
Martin Seidelin – Percussion
Esben Duus – Trommer
Diskografi:
”Live At Café Bopa” (copecd 002)
“WonderBrass II” (copecd 007)
”At the Opera” (copecd 067)
”Bopa II Opera” (SL 003)
"A Funky Miracle" (cali036)
”Exercise” (cali120)
”Live Aber Genau” (cali121)

”Der er ikke én eneste dårlig skæring
på denne udgivelse; ikke én eneste
malplaceret tone. WonderBrazz har begået en charmerende, swingende, vildtvoksende perle af et up-to-date, unikt
og traditionsfornyende album, der bør
vinde genklang langt ud over Danmarks
grænser. .”
****** Gaffa
Booking:

Vi glæder os til give jer The WonderExperience og se denne lille showrell så
I ved hvad der er i vente http://youtu.be/L7gRKPVPAeI

Peter W Kehl
+45 40967666
-> peter@wonderbrazz.com

Mere info på:
www.wonderbrazz.com
www.youtube.com/wonderbrazz
www.facebook.com/wonderbrazz

WonderBrazz Music Inc
Westend 13, 1661 København V.
Tel: +45 40967666
Mail: peter@wonderbrazz.com

