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Ny vinyl fra Jeff Wasserman med et stjernelag av norske
musikere og rosende ord fra selveste T Bone Burnett.
Om du ikke har hørt om Jeff Wasserman har du garantert hørt sangene hans:
Silje Nergaards pop-gjennombrudd ”Tell Me Where You’re Going”, men aller mest kjent er “Everyone Needs A Friend
Sometimes”, en av mange låter Jeff har skrevet sammen med Dance With A Stranger. Han har også jobbet med kjente
norske musikere og artister som Sissel Kyrkjebø, Knut Reiersrud, Henning Kvitnes, Jonas Fjeld, Kristin Berglund og
Rita Eriksen - med 350 låter på over 75 album. I 2008 ble han Spellemannsnominert sammen med Bjørn Eidsvåg og
Odd Børretzen og i 2016 fikk han TONOs Edvardpris for Tekst.
I 2016 ga Jeff Wasserman ut «The Meeting Of The Waters» i et mindre opplag håndnummerte CD-eksemplarer som ble
revet bort. Vinylutgaven som kommer nå, betrakter Jeff som det virkelige albumslippet og presenterer et verk skapt
av kjærligheten til den amerikanske folkemusikkens røtter og en hyllest til Wassermans mentor innen folkemusikk fra
ungdomstiden; Jeff Davis, som preger lydbildet på hele albumet med fele og banjospill:

Jeffs album «The Meeting Of The Waters»:
- blir hyllet av selveste T Bone Burnett (True Detective)
- er spilt inn med et stjernelag av musikere som blant andre Claudia Scott, Jonas Fjeld og Knut Reiersrud
- inneholder den ”riktige” versjonen av låten ”Everyone needs a friend sometimes”
- blir introdusert med en vårturne i Norge i april, med Jeff Davis fløyet inn fra USA og fem fremragende
norske multiinstrumentalister og vokalister i besetningen ”Jeffrey’s Reverie”

Wasserman kom til Norge første gang i 1974 med New York Old-Timey Music Contest vinnere ”Easy on the Tuba”.
Som musiker og multi-instrumentalist har han vært en reisende ambassadør for amerikansk folkemusikk i det
legendariske swing og bluegrass bandet Gone At Last - som holdt liv i bluegrass tradisjonen her i landet på 80 og
90-tallet - og i Rikskonsertenes regi i nesten 30 år med programmet “Appalachia”.

Les hva selveste T Bone Burnett sier om albumet....
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”THE MEETING OF WATERS” DEN OFFISIELLE UTGIVELSEN
T Bone Burnett er kjent som musikkprodusent for filmen
“Oh, Brother Where Art Thou”, TV seriene ”True Detective” og
”Nashville” og artister som bl.a. Robert Plant and Alison Krauss, Elvis Costello, Natalie
Merchant, Los Lobos.
Burnett har skrevet utførlige notater på vinylutgaven av
“The Meeting of the Waters” som lanseres og promoteres i 2018,
og sier blant annet:
“A remarkable collection of songs... One man’s journey to the center of American music,
and his trip back out to make his own ... Jeff has conquered the world through his soulful
discovery”.

SAGT OM ALBUMET:
- Blues News (5) - ”Wow! Plata er fantastisk om du vil låne øret ditt til grunnfjellet av amerikansk folkemusikk,
blandet opp med noe irsk og noe norsk ... ektheten og tidløse akustiske perfeksjonen og frodige urnytelsen.
I LOVE IT!”
- Dagbladet (5) - ”Dette er rett og slett 48 minutter med vellyd du bør unne deg ...”
- Fidelty Magasin - “et nytt mesterverk”
- fRoots (England)- “Et album å se opp for!”

OM KONSERTENE I APRIL:

Jeffrey’s Reverie (Jeff Wasserman, Jeff Davis ,Anne Marit Bergheim, Gideon Andersson, Marius Graff og Olav Christer
“Laffen” Rossebø tar tilbake” låter som “Everyone Needs A Friend Sometimes” og kler den opp i en lavmælt, melankolsk
americana-, folkemusikk- og valsversjon.
Gruppen presenterer også et bredt repertoar fra albumene ”The Meeting of The Waters” og “Jeffrey & The Free
Radikals” - i skjønn forening med livlige amerikanske tradisjonsslåtter og ballader samt old time stringband musikk.
Publikum kan vente seg et frydefullt møte med en konstellasjon av seks multi-instrumentale musikere man må lete
lenge for å finne maken til - og låter (som EDVARD-prisens jury uttalte det):
“... som er skrevet fra hjertet, poetisk, sjelfullt og med humor … som forteller om levd liv, om menneskelighet og
håp, og som treffer en universell nerve vi alle kan kjenne oss igjen i”.
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JEFFREY’S REVERIE (fritt oversatt: Jeffs dagdrøm)
Jeffrey’s Reverie turnerer med et repertoar fra albumene ”The Meeting of The Waters” og “Jeffrey & The
Free Radikals” i skjønn forening med livlige amerikanske tradisjonsslåtter og ballader samt old time
stringband musikk. Ved siden av Jeff Wasserman står et hel-akustisk band som består av fire fremragende
norske multiinstrumentalister/vokalister:
Jeff Wasserman - sang, ak.gitar, mandolin, cittern, mandocello, fele, storbass
Jeffrey A. Wasserman vokste opp i den lille landsbyen East Norwich nær Oyster Bay på
nordkysten av Long Island. Han debuterte 18 år gammel som solo artist ved å åpne for
blues-legendene Pink Andersen og Sam Chatman (The Mississippi Sheiks) samt
Ry Cooder, Patrick Sky . Han turnerte også med Jeff Davis og Jeff Warner (sønn av Frank)
med et bredt utvalg av amerikansk tradisjonell folkemusikk og stringbandmusikk på sitt
repertoar og spilte på klubber, universiteter, kaféer, huskonserter, så vel som contra og
square-dans arrangementer over hele østkysten av USA.

Jeff Davis - en av Amerikas mest respekterte samlere og tolker av tradisjonell musikk.

Jeff spiller fiolin, banjo, mandocello, gitar, skjeer, munnharpe i tillegg til et knippe instrumenter

som er håndlaget av folkemusikere. Han har turnert i hele USA og deltatt på festivaler i
Canada, England, Irland, Nederland og Norge. Han har nylig lansert et soloalbum, Some
Fabulous Yonder.

Anne Marit Bergheim - gitar, mandolin, banjo, trekkspill, piano, munnspill,
sang.
Anne Marit er en multi-instrumentalist og meget fargerik utøver. Hun er
verdenskjent som medlem av Katzenjammer. Hun spiller også sammen med
Marius Graff i gruppen TeleGram og
er en meget aktiv ingrediens i den nye
Americana/Bluegrass bølgen i Norge.

Marius Graff - banjo, gitar, resonator
gitar, mandocello, sang.
Marius er en av Norges mest solide og
allsidige musikanter. Han har samarbeidet med norske artister fra øverste
hylle - Lillebjørn Nilsen, Marit Larsen,
Jan Eggum, Stein Torleif Bjella, m.fl.
Han er medlem av bandet TeleGram,
Graff/Rossebø og Erland Viken Trio.

Olav Christer Rossebø - fele,
mandolin, banjo og gitar.
“Laffen” - Som er hans kallenavn er kjent fra band som Lady Hardanger, Frøkedal, Geitungen, Andreas
Bjørkås Trio, Earlybird Stringband
og Bergen Mandolinband. Han har
jobbet som frilans folkemusiker
siden 2008 og har femten utgivelser
med sine egne band bak seg.
Gjennom en rekke lengre opphold i
USA har han også opparbeidet seg
inngående kjennskap til amerikansk
folkemusikk.

Gideon Andersson - mandolin,
mandocello, akustisk bass, skjeer,
sang.
Gideon er en anerkjent multiinstrumentalist med en lang og variert
karriere. Han en medlem i den keltiske
musikk trioen “Quilty” med bl.a. Esbjørn
Hazelius og han har også spilt / turnert
med Sofia Karlsson og gjort fellesprosjekter med klassisk tuba-virtuos
Øystein Baadsvik. Foruten livet som
freelancemusiker, driver han en privat
musikkskole i Oslo, korer og komponerer sin egen musikk.
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