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Jens Lysdal – sanger, guitarist og sangskriver - er født i Sverige og gik som barn i skole i
New Orleans. Han har foruden i Danmark turneret i bl. a. Sverige, Tyskland, Schweiz,
Canada, Kina, Holland, England, USA og Portugal og hans sange kan høres på adskillige
danske og udenlandske prisvindende film-produktioner.
Både i Danmark og i udlandet har hans udgivelser i medierne fået store og personlige ord
med på vejen, og da han i 2012 genudgav sit debut-album "A matter of time" i remasteret
og genindsunget form, blev den af pressen kaldt: "ét af nyere dansk pop-histories mest
helstøbte værker".
Selvom hans musik ofte er afdæmpet, er der intet poleret eller strømlinet over hverken
dén eller hans optræden - Jens Lysdal har altid gået sine egne veje. Helt upåvirket af
trends og strømmninger, holder han fast i kun at lave musik der kommer helt inde fra.
I hans tilfælde er dét ensbetydende med en musikalsk spændvidde der er sjælden, men ifølge anmelderne – både troværdig og udviklende for lytteren.

Han skiller sig også ud ved at være både en stærkt personlig sanger og sangskriver og er
af adskillige anmeldere blevt kaldt “en af Skandinaviens bedste guitarister”.
Det gør hans musik og hans koncerter til noget særligt, hvor fokus hele tiden veksler
mellem sangene og det instrumentale, der på dynamisk vis forstærker hinanden. Og da
han altid har top-musikere i sine bands – som får godt med lege-plads – er hans koncerter
nærværende og uforudsigelige.

Anmeldelser:
“Great Dane i Texas “ -"Virtuos guitarist... vedkommende sangskriver... Knopfler
elegance... vibrerende á la Tom Waits"
JYLLANDS-POSTEN
"En respektindgydende besætning og et kantet, solidt, gennemført folk- og
countryalbum"
GAFFA
"Dette kunne blive Lysdal's internationale gennembrud. For EASY HEART er
intet mindre end et pragt-album. Lysdal er først og fremmest en vanvittigt god
guitarist - han hører til blandt de ti bedste i Skandinavien.
HEAVEN (Holland)
“En finger-picking mester. Man kan høre og føle hvordan teknisk kunnen på et
instrument – gennem følelser – bliver transformeret til en musikalsk oplevelse”
CONCERTO – (Østrig)
“Tilhængere af fænomenal slide-guitar spil, må også høre instrumentalnummeret
“Sliding” der har atmosfære som selveste Ry Cooder”
WASSER-PRAWDA (Tyskland)
"Dansk perfektionist á la Clapton, Knopfler og Cale" - "It Happens To Me
Sometimes" ville gøre Knopfler misundelig" - "Alt er arrangeret ned til den
mindste detalje, men alligevel lever livsglæden og eftertænksomheden i hver en
forførende detalje".
B.T.
“Det helt afgørende er den stærke integritet, der kommer til udtryk i Lysdals
fremtræden. Selv om rammerne er vide, og de muligheder, der tilbyder sig,
udnyttes særdeles fleksibelt, så findes der en kerne i Lysdals kunst, som er
markant til stede i alt, han foretager sig.
(Politiken)
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