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THE SONG REMAINS  

Led Zeppelin - 70’ernes ikoniske rockband - fejrer i 2019 50-året for deres første 
album. Bandet tog verden med storm, og skabte en helt ny stil og retning indenfor 
rockmusikken, og deres udødelige musik bliver nu nyfortolket af fire kreative og 
eventyrlystne musikere fra toppen af dansk og europæisk jazz.


Bag projektet står trommeslageren og komponisten Karsten Bagge, der med dette nye 
udspil har ønsket at genopdage sine egne musikalske rødder og forbilleder. Med sine 
spritnye arrangementer af Led Zeppelin sange giver han og bandet et moderne og 
jazzinspireret bud på den musik, der måske mere end nogen anden har været soundtrack 
for en hel generation.


Led Zeppelin selv var ikke alene rock-ikoner, men også improviserende og 
grænsesøgende musikere, der både på sine storsælgende albums og - ikke mindst - live, 
var en kæmpe oplevelse af rå energi, hvor også improvisation var et afgørende element.


I kan nu booke og LIVE opleve bandet dreje musikkens udtryk i en helt ny, instrumental 
retning med et jazz perspektiv, hvor man kan forvente både at genkende og blive 
overrasket.


Lyden er anderledes, sammenspillet er anderledes, arrangementerne er anderledes - 
men sangene er de samme…The Song Remains

Klik og Lyt til bandet LIVE, NuVenue, Copenhagen Jazzfestival 2019: 
Kashmir   ·   Black Dog   ·   Stairway to Heaven
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