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Anders Lønne Grønseth: sax/kl, Hanne
Rekdal: fl/fagott, Morten Barrikmo: kl,
Martin Taxt: tuba, Sigrun Eng: cello,
Audun Ellingsen: bass, Anders Aarum:
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Da  Anders Lønne Grønseth ga ut platen Mini Macro Ensemble i 2008, ble den mottatt som grenseoverskridende, annerledes 
og personlig. I 2015-utgaven har besetningen vokst, og de musikalske idéene har modnet. Strykere er byttet ut med blåse-
instrumenter, slagverk og indiske tabla har kommet til, og den elektro-akkustiske lyden av Fender-Rhodes setter sitt særpreg 
på uttrykket. Fortsatt er det relativt sett ikke et stort ensemble, men Anders Lønne Grønseths musikalske konsept er 
mangfoldig. Derav navnet Mini Macro Ensemble, i sin andre utgave (2nd Edt), og med sin første (Vol1) av to utgivelser dette 
halvåret. 

Musikken bærer i seg elementer fra klassisk musikk, jazz, samtidsmusikk, impro og verdensmusikk i en helhet hvor vakre 
melodier og stemninger avløses av drivende grooves oguforutsigbare improviserte partier. Anders Lønne Grønseth har 
hentet elementer fra alle disse kildene til å utvikle sitt eget tonale system kalt Bitonale Skalaer (mer informasjon på 
http://andersgronseth.weebly.com/ideas--thoughts.html). Dette bidrar til særpreget i Mini Macro Ensembles uttrykk, i tillegg 
til den unike instrumentsammensettingen som det neppe finnes maken til.

Musikerne i Mini Macro Ensemble kommer fra forskjellige musikalske tradisjoner, men har det til felles at de utøver musikk 
hvor improvisasjon er et bærende element. I Mini Macro Ensemble møtes jazzens improvisatoriske elementer og det 
klassiske kammerensemblet. Med impulser fra improvisasjonstradisjoner fra flere verdenshjørner, smeltes improvisasjon 
og komposisjon sammen til å underbygger hverandre i den grad at de av og til blir til en uatskillelig enhet.

Anders Lønne Grønseth (36) har gjennom mange års virksomhet og flere plateutgivelser vist at han har en sterk stemme 
både som komponist og utøver. Hans mangeårige arbeid med kvartetten Sphinx har tiltrukket et internasjonalt publikum 
gjennom omfattende turnévirksomhet og flere plateutgivelser, likeledes duo-samarbeidet med pianist David Skinner.  
Av nyere dato er Nordic Quartet med den islandske gitaristen Andres Thor, og et prosjekt med den indiske lap-steel gitaristen 
og tradisjonsfornyeren Debashish Bhattacharya, som  ventelig vil bli å høre på plate i 2016.
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