
K L A N G V E R K  R E C O R D I N G S  
 

Jimmy Halperin with Pål Nyberg Trio  

Titel: Live at A-trane - Berlin 

T.Sax: Jimmy Halperin (US), git: Pål Nyberg (SE), 
bass: Robert Erlandsson (SE), dr: Andreas Fryland 
(DK) 

Releasedatum: 27 januari, 2017  

Release tour:  
7/2 A-trane, Berlin,  
8/2 De Kring, Amsterdam 
9/2 Savanna, the Hague 
10/2 Sounds Jazz Club, Brussels  
11/2 Lokerse Jazz Club, Belgium 
Web: www.palnybergmusic.com 
EPK:  https://www.youtube.com/watch?v=jqUWQHMe454 

Jimmy Halperin with Pål Nyberg Trio är ett samarbete mellan den legendariska New York 
saxofonisten Jimmy Halperin och den svenska gitarristen Pål Nyberg. Sedan början av 2014 har gruppen 
turnerat flitigt och framträtt på många av Europas viktigaste scener för modern jazz. 2015 kom gruppens 
debutalbum Snow Tiger, skivan fick ett mycket varmt mottagande av såväl press som publik. 
Nu är det dags igen, under två heta kvällar i Berlin i slutet av juli 2016 spelade gruppen in två av sina 
konserter på den anrika klubben A-trane, ett urval släpps nu via Klangverk Recordings som albumet Live 
at A-trane - Berlin. Jazz inspelad i sitt naturliga habitat, utan kosmetika eller fåfäng redigering. Följ med 
till det urbana europa, upplev en pionjär inom New York Cool Jazz, när han tillsammans med sin unga 
skandinaviska trio spelar under musikens bästa förutsättningar. 

Halperin har en unik plats i jazzhistorien som en av de främsta fanbärarna av arvet efter Lennie Tristano’s 
New York Cool School. Som tidigare elev till Tristano och senare Sal Mosca har han utvecklat ett unikt 
sound som i hög grad är influerat av den coola approach som är förknippat med Tristanos ”cool school”. 
Halperin har i stor utsträckning arbetat med både Warne Marsh och Lee Konitz, och är idag kanske den 
mest intressanta improvisatör som härrör från underground jazzscenen i New York. 

” no doubting that he’s one of the continent’s strongest standard bearers for the straight-ahead jazz 
guitar sound.” (LondonJazz News). Den svenska gitarristen och kompositören Pål Nyberg hörs och ses 
ofta på jazzklubbar och festivaler runt om i Europa. De senaste åren har han med sin säregna stil gjort 
sig känd som en stark röst på den unga europeiska jazzscenen. 

”There’s no doubting, from listening to this album, that he’s one of the continent’s strongest standard bearers for the straight-ahead jazz guitar sound.”
 ”beautifully played tunes which have huge amounts of groove and creative artistry across eleven tracks.”
”Halperin is one of the main flag bearers of Lennie Tristano’s New York legacy”  
-Rob Mallows (LondonJazz News)

"Pål Nyberg is a brilliant guitarist... one of Sweden's hidden guitar treasures"
-Jan Granlie (Salt-peanuts)

”Thanks to Halperin's masterful playing throughout and the local rhythm section that manages to guide as much as enable the two soloists—Nyberg 
and Halperin—to reach higher plains, the influence of Tristano is all over Snow Tiger. Yet, it must be made clear that Tristano is here not only in the i 
repertoire but also in the four musicians' collective forays into the (slightly) freer end of improvisation. But make no mistake: this is in no way a free 
jazz recording; rather, it is a jazz recording by four musicians with consciously open minds."

-James Pearse (All About Jazz) 
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