
	  

	  
80’er-fusion i moderne version. 
Trommeslager Lars Wagner har hevet inspiration fra sine fusions-80’er-ikoner som Brecker Brs., 
Karizma, Yellowjackets og Miles Davis frem af gemmerne, og skrevet sin egen moderne 
fusionsmusik, der udkommer medio juli på albummet ’This Sounds Odd’. 
 
Langdistance-forhold. 
’This Sounds Odd’ er blevet til lidt utraditionelt - som et Dropbox-projekt, fortæller Lars Wagner: 
”Vi har indspillet albummet vidt forskellige steder i landet. Jeg har indspillet en demo i mit studie, 
og derefter er musikken sendt rundt til de medvirkende musikere via Dropbox. Og de har arbejdet 
videre i deres egne respektive studier. Fordelen er, at hver musiker kan arbejde med og fordybe 
sig i musikken, når de har tid og lyst til det. Udfordringen er at opnå det sammenspil, som kan 
opstå, når man indspiller sammen. Det stiller store krav til musikerne, at spille musikken som om vi 
alle stod der, og reagere impulsivt på det vi hører. Ligesom vi plejer. Og missionen er lykkedes!” 
Det skyldes en række eminente musikere, som har løftet den anderledes indspilningsopgave. Bl.a. 
Michael Bladt, Samuel Hejslet, Jesper Riis, Jesper Nordal, Mikkel Riber og Thomas Risell. 
 
”Stilen er gennemført til mindste detalje, og musikken udfordrer virkelig lytterens ører!”  

– Jan Glæsel 
 
Tilbage til fremtiden. 
Har du glemt, hvordan ægte fusionsmusik på nye flasker lyder, så lyt med på Wagner Fusion, der 
spiller instrumental musik, i et mix af funk, jazz, rock, reggae og electronica. Musikken er fyldt med 
power, energi, masser af improvisation og leg, men er samtidig stemningsfuld - nærmest som et 
soundtrack. 
 

 
Fakta: 
Lars Wagner (1969), uddannet på Rytmekons., Kbh. 

•   Har komponeret, arrangeret og produceret musikken på albummet ’This Sounds Odd’. 
•   Har gennem de sidste 20 år spillet med navne som Michael Bladt Kvartet, Aarhus Jazz 

Orchestra, Jens Christian Kwella, Jan Glæsel’s Ork., samt div. Teater-koncerter/turnéer 
m.fl. Og har derudover medvirket på mere end 100 udgivelser. 

•   Har eget studie – ”The Hitting Room”, hvor han indspiller ”on-demand-trommer”. 
•   Er klar til at spille på sommerens jazz-festivaller, sammen med et stærkt live-hold, med 

bl.a. Samuel Hejslet og Jesper Nordal. 
 
 
 

For yderligere info, kontakt Lars Wagner på +45 20827716 eller lars.wagner@stofanet.dk 
Hør smagsprøver fra albummet her: www.wagnerfusion.com. 

 
 

WAGNER FUSION  
”THIS SOUNDS ODD” 
NYT ALBUM UDE i 2017 
	  
www.gatewaymusic.dk 
www.wagnerfusion.com 
 
Info:  
Lars Wagner 
+45 20827716 
lars.wagner@stofanet.dk	   	  


