
	  
80’er-fusion i moderne version. 
”Stilen er fusion. Musikken er et instrumentalt mix af funk, jazz, rock, reggae & electronica. Den er fyldt 
med power og energi, masser af improvisation og leg. Men er samtidig også meget stemningsfuld, 
nærmest som et soundtrack.”  

Sådan beskriver trommeslager og producer Lars Wagner sin musik i projektet Wagner Fusion, der 
udgiver albummet ’This Sounds Odd’  til juli. Og er klar til at turnere landet rundt og præsentere 
musikken for livepublikum til jazzfestivaler, spillesteder og musikforeninger i sommeren ’17. 

Med sig rundt i landet tager Lars Wagner et super stærkt live-hold, med tidens sejeste sidemen og 
solister inden for genren. Holdet består af: 

•   Saxofonisten Samuel Hejslet (spiller også med Samuel Hejslet Kvartet, Burhan G. m.fl.) 
•   Guitaristen Jesper Nordal (spiller også med Nordal Twang m.fl.) 
•   Keyboardspilleren Jacob Trautner  
•   Bassisten Allan Nagel (har også spillet med Bruce Guthro, Poul Krebs m.fl.) 
•   Lars Wagner på trommer, percussion, lap-top og sample pads. (Har også spillet med Michael 

Bladt Kvartet, Aarhus Jazz Orchestra, Jan Glæsel’s Ork. m.fl.) 

 
”Stilen er gennemført til mindste detalje, og musikken udfordrer virkelig lytterens ører”  

– Jan Glæsel 
 

Glæd dig til både melodisk, mærkelig og funky fusionsjazz med solister og sidemen i topform! 

 
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, Jan Glæsel’s Ork. m.fl. og været ”hired gun” i et hav af sammenhænge. 
•   Er inspireret af amerikanske artister som Brecker Brs., Karizma, Yellowjackets & Miles Davis.  
•   Har eget studiet – ”The Hitting Room”, hvor han indspiller ”on-demand-trommer”. 
•   Er klar til og glæder sig 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/lyther 

 

WAGNER FUSION - LIVE!! 
	  
WAGNER FUSION ER KLAR MED NYT ALBUM –  
OG LIVE-KONCERTER TIL SOMMER 2017 
 
www.wagnerfusion.com 
 
Booking:  
+45 20827716 
lars.wagner@stofanet.dk	  

	  	  


