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Lotte Anker er hoy,t estimert i det internasjonale
musikerrniljo og b1e bl.a. nominert (som utavende
musiker) til Nordisk Rids Musikkpris i 2011. Hun
har samarbeidet med koileger som Herb Robert-
son, Fred Frith, Sylvie Courvoisier, Ikue Mori,
Fred Lonberg-Holm, Andrew Cyrille, Paul Lo-
vens,Johames Bauer, Marc Ducret,Joelle Lean-
dre og Okky,ung Lee - foruten de i den folgende
samtaie nevnte.
Det kan s).nes som om Lotte Anker ikke nyter
noen kommensurabel bevigenhet i Norge
(unntatt i Kongsberg). Hun har iallfall ofte spillet
her i relativ ubemerkethet. - Jazznl,tt hiper med
denne presentasl'on i Lrrnne hoyne oppmerksom-
heten pi henne.
Samtalen foregikk i Oslo 13. september i.en trang
tidsramme og er derfor siden ferdiggjortved sup-
plerende kommunikasjon pi mail, med sluttstre-
ken satt pi Henie-Onstad Kunstsenter 13 . januar.

- Jeg bar tidligere skreztet orn at da, mbt. saruspil-
spartnere, har en fantastisk eone til at etablere n1,e

konstellationer og ld lllk til at aare interesserede i at
spille med dig.
- Det er nu ikke fordi jeg lokker dem e11er beta-
ler dem sindsygt godt... (latteren sidder 1ost, helt
fra beglmdelsen).

- Det er sehtfolgelig fordi du spiller godt og fordi du
har nogle gode sociale el-)ner, szm. er gald ztard i mu-
sikmil,joeme. Det mi nesten ztere et princip, du dyr-
ker - at da gerne uil made nye folk...!?
- Jeg er jo ret nysgerrig, men jeg holder ogsi
meget af mine gamle kolleger, forteiler hun. -
Men det ligger ogsi lidt i det at jeg spiller impro-
visationsmusik, for man bliver tit inviteret ti1
nogle festivaler, hvor man moder en masse og
miske blir sat sammen med musikere, man aldrig
har spillet med fsr. Og det er jo altsi en musik-
form, hvor det handler om at kunne mode hinan-
den. . . mode en aqden musiker. .. i nuet og sktbe
noget sammen. Si jeg sy,nes der ligger meget i
musikformen. Men udover det si kan jeg godt li'
at rejse, og jeg kan godt li' den fornemmelse at
der er sidan en global familie med forskellige
konstellationer o g formationer.

- Det stdr ael nasten i modsetning til den perunanente
tt io, du har med Craig Thborn og Gerald Cleaoer.
Alene d,et at I til nu har fdet hele tre CDer ud - og I
kotnmer ael igen . ...?!
-Ja. Trioen med Craig og Gerald er en af de mere
faste grupper. Og det er ogsi en af de gmpper der
ligger meget tet pi mit hjerte, og den er vigtig for
os alle tre. Den har eksisteret siden 2003. Men at
den opstod, er jo noget med tilfeldigheder. Ge-
rald Cleaver havde spillet i uio med Maril)m Cris-
pell og mig, og si var der en turn6 i Europa, hvor
Marilln slet ikke kunne, og si var det Gerald fore-
slog: Hvad med min gamle ven Craig Thborn?
Ham hadde jeg faktisk hort pit nogle koncerter
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med Roscoe Mitchell, og vist ogsi med Tim
Berne, og jeg slmtes han spillede helt fantastisk,
si det mente jeg var en virkelig god id6. Og det
var klart fra den forste tur at her er noget, som
giver meget mening. Og man kan sige at den trio
er det mest jazzagige, jeg laver. . .

- Men jeg har det altsi rigtig godt med atvare
medlem af den trio, som har mulighed for at gi
ind og spi11e mere rytrniske og pulsbaserede ting.
Og Craig og Gerald er jo helt fantastiske sammen,
si,'nes jeg. De'har kendt hinanden siden de var
meget unge og har g6et pi college sammen, og
det kan man hare. Det er ren luksus for mig at
spille med dem.

- Og jtg t,enker netop i den forbindelse, at I har spil-
let santnrln sii mange gange, at der bar udaiklet sig
en slags indfora,iethed mellem Jer tre - s,idan at Jeres
musik md bero meget p,i en falles beztidstbed, boilket
er et heh andet atgangspunkt end disse stadig ryte, ,i.bne
impro-mader. Ikke sant?
- Du mener fordi vi kender hinanden si godt?

- Ja, men ogs,i baad akkurat dit giaer malighed for
at sdtte i gang.
- A1ts6. .. Jeg vi1 sige at nir musikere moder mu-
sikere, har det jo stadig vrk meget med kemi at
gare. Nogen kan vrre fantastiske musikere hver
for sig, men spiller miske ikle s6 godt sammen.
Men jeg tror at vi er tre personligheder, som lige
pracis i den trio, af en eller anden grund, klinger
godt sammen. Der er ingen av os, som er kempe
ego-agtige, og samtidig har vi ogsi stor tillid ti1
hinanden. og det er ogsi vig"tigt i improvisation.
At man ogsi kan tage sig plads nogen gange, eller
tage chancer. Og si kan vi bare godt li' hinanden,
og vi snakker meget sammen. Nir vi ikke er pi
scenen, er det meget givende og sjow bare i det
hele taget atvrre pi tur sammen.

Jeg biiver lidt hangende i mine tanker om en
modsrtning mellem disse vekslende .ojebliks-
konstellationer,'og si denne permanente trio, og
kunne da sporge:
- Er det egentlig udelukkende fri improaisation, I spil-
ler i trioen?
-Jol M startede med at spille noget, jeg havde
skrevet, som godt nokvar meget abent i struktu-
ren. Men efter et stykle tid begl,ndte vi bare at
spille helt frit uden fastlagte strukturer.

- Men nil, d,u siger d,et, sd airker d.et alligeael som om
der opstdr noget, som kan lpleaes szm m.er"e strukture-
ret, net\p f7rdi I kender hinanden si. godt.
-Ja, men det gar der ogsi tit. Det er noget med
hvem man er som musiker, og vi har jo hver vores
sprog, som si i trioen bliver et ny frlles sprog.
For eksempel har Gerald en bestemt mide han
kan li' at bygge noget lidt mere groory op pi. Og
allerede det at man pludselig spiller en form for
meter, vil gi' en bestemt struktur. Han gor det
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ikke hele tiden, men han kan g-odt li' at gi ind i
bestemte rytmiske monstre, og han er en mes-
ter i suspense. Craig har ossi en tbrkirlighed
for rvtrniske monstre, sorn hele tiden forandrer
seg 1idt, og han har en virkelig strrk venstre
hind - der kan vrcre nog^et polvrytrnisk, noget
repetitivt - og det r.i1 sige at der kan starte nogle
.<maskinagtige" el1er meget po11'fone ting pi en
organisk mide. .NIen nu er jeg jo en blaser, sti
min ro1le i gruppen bli'r lidt anderledes - den
kan bide vzere som mer <<traditioneLt solist, eller
jeg kan gii ind og vrre del af en tekstur. Men clet
vil altid bli' forskelligt. Det er ikke sidan at vi
genta'r os selvl men der er nogle bestemte rnider
at strukturere lvd e1ler musik p'i, som den trio er
god til, kan rnan sig1e.

- Kan ai se lidt p,i, huordan det hele -rtanede.for dig?
- Er dtt en tf le store danske kunstnere som., m.htdre
tilfaldigt, u fodt og opaokset i Soborg i et arbejder-
miljo med fattige k,i.r?

- Nejl -Jeg kommer ikke fra Soborg, og he1ler
ikke 1ia fattige kir. Jeg er fodt i Kobenhavn, men
har faktisk boet pi landet. \t flvtte.1. -.*.,
rundt til jeg r.ar 7 ir, men derefter har vi boet i
Nord-Sirl1and, lidt udenfor Frederiksvrrk. Det
l.redder Arresodal og ligger trt pi Tisvilde
Hegn.

- Idlllisk!
-Ja. \,'irkelig meget natur. Min far var skovrider,
og da fir rrran en embedsbolig - et stort, gam-
melt hus med plads til megen udfoldelse. Ingen
af n-rine forrldre var professionelle musikere;
men de var meget glade fbr musik, isrr klassisk,
og de spillede begge klassisk klaver. Si det var
naturlig at ogsi jeg spillede kiassisk klaver, da jeg
var barn.
- Min mor spillede ogsi en smule jazz og r.ar
bl.a. optaget af Bernhard Christensen og hans
pedagogiske principper, som havde vrret
fremrne, cla hun var vngre. C)g jeg sang ogsi i
kor, lissom min lillesoster - og spillede ogsi gui-
tar i en periode - si musik var en ret stor del af
l.ores hverdag. Men )'azz havde rnine forrldre
kun lidt af; clet var mest Stan Getz og Louis
Armstrong, og si en virkelig god plade med I{a-
haliaJackson.
-Jeg svntes Louis Armstrong var ret fedt, men
ikke Stan Getz, hvis jeg skal vare helt:erlig (iat-
ter).
- llen da jeg var teenager og kom i gymnasiet,
begvndte jeg at interessere mig ganske meget for
nv kompositionsmusik, faktisk. Samtidig horte
jeg ogsi en firasse rock-musik, sorn alligevel
fi,1dte mere den geng ... i T0erne.Jeg kom ind i
lazzen - den mere moderne jtzz -t clet jegharte
det tidlige Wbather Report og tidlig elektrisk
Miles Davis, og si - for lissom at gi tilbage -
kobte jeg en plade med John Coltrane. ..Bal-
ladstt, og ogsi ..A love Supreme", som jeg horte
/:e/r vilt meget. Og da beglndte 1'eg at interessere
mig for instrumentalmusik, som ikke var rock.
Je6J var mest tiltrukket af John Coltrane fra pe-
rioden i 60erne og \\,'ayne Shorter. Deres 11.d pi
saxofon fik mig til at forelske meg i at spille sa-
xofon. Jeg l,vttede ogsi ti1-John Tchicai, fbr ek-
sempel, og noget afdet rnere eksperimenterende
fra Danmark pi der-r tid - og senere det skandi-
naviske, fbr eksempelJan Garbarek. AIt dette var
med til at danne mine forestiiiinger om jazz, jeg
kunne li' pi det tidspunkt.

- Men kontpositionsmusikken, sorn du aar interes-
seft i. .. xar ul sorn fitter?
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- Ikke bare ... jeg spillede jo klassisk klaver og
begl-ndte at spille srykker som var nlere n1o-
derne. I starten Mozart og Beethoven, Bach og
Brahms, men senere begvndte jeg at spi11e De-
buss,v - og iser Bartok var jeg ret vild med at
spille. Og i gvmnasiet lavetle jeg speciale om
Stravinslq,-balletten ..Petruschka.. Og vi blev
ogsi introcluceret dl Stockhausen og dansk sam-
tidsrnusik, f.eks. Per Norgird og Pelle Gud-
mundsen-Holnrgren, og det talte me€iet til mig.
- Da jeg vrr frrdig nied gvmntrsiet var jeg lidt i
wir,l om det sk-ulle vrre noget merl musik eller
litteratur; for jeg r.ar ogsi rneget glad for at lrse
boker, og af en e11er anden grund blev det si 1it-
teratur. Jeg forestillede rnig slet ikke et 1ir. sorn
rnusiker pi det tidspunkt og var hel1er ikke be-
gvndt at spille saxofon. Si jeg startede pi dansk-
studiet pA Kerbenhavns LTniversitet. .N{en efter et
irs tid kunne jeg rnrrke at jee savnede musik-
ken helt vilt og trr-rkte pi at soge over pi rnusik.
X,Ien i alle disse ol.er-vejelser tog jeg ud at rejse,
til Syd-A.rnerikr - sidan med rgsrk - og kobte
en wrrflojte, som jeg let kunne ha' rned ti1 Syd-
Amerika (latter). Da jeg korn hjern, skiftecle jeg
over pi musik pi universitetet, kobte en sopran-
saxofon og; kom pi nogle jazz-stm,ner i 1a Val-
lekilde og Brandbjerg.

- For p,i urtit;ersitetet t'ar der uel kun. teori, ikke
stncb?
- Nej, der var alt. Der var obligatorisk klaver og
sang og der var samspil, og ogsi et big band den
gang, og de gjorde meget ud af det, som i Dan-
rnark kaldes .<det rytmiske". . . Og si unden iste
Erik \trriedeman d6r. Han blev senere Danmarks
f-orste professor pi en afhandling om .jazz. IIan
havde opbvgget et flot pladebibliotek rned en
virkelig god jazzsarnling. Og der brugte jeg
enormt meget tid og lvttede og overspillede pla-
der til kassettebind. Det var Art Ensemble of
Chicago, X[iles Dar'is' 60- 70er-periode, C)rnette
Coleman, Albert Avier og mange flere.

- Det aor xel et J'orstddiam til Det Rltniske Kon-
seruatoritnt - en slags incitarn.ent... ?

-Ja, det kan man godt sige. Det Rytmiske Kon-
servatorium l'ar slet ikke startet den gang. Det
iibnede forst pi andet eller tredje 6r, jeg gik pi
rrniversitetet.
-Jeg har.de jo kobt en sopransaxofon og startede
med at fi under-r,-isning af Morten Carlsen, sam-
tidig som jeg deltog i nogle meget ibne sessions
med John Tchicri.
- Og jeg kom ret hurtigt rned i a1le mulige gr-up-
per. Det gik virkelig hurtigt der i starten. Jeg var
meget passioneret omkring det. Og jeg kunne jo
godt lrse noder og aile de der ting, si det var
ikke vanr.ittig svrrt for mig. X{en det ta'r lang'
ticl at udvikle en god tone, selvfolgelig, og ens
sprog, og jeg skulle ogsi finde en tilgang- ti1 det
at improvisere.

Pi egne ben
- Det forer ndtten direkte laer til grappeu. med pi-
anisten Mette Pedersen, sotn xel aar din lbrste pro-
Jbssionelk...?
- Det var den lorste lidt mere etablerede af mine
egne grupper. .Nlen for det havde jeg spillet med
alle rnulige - f.eks. med Maril1.r.r Mazurs Primi-
bancl og med en reggae-gruppe, som hed Tiedie
Tilstand og faktisk spillede nogle ret store kon-
certer.
- Men lo'artetten rned Mette blev vi inspireret
til, fordi vi modte hinanden pi en workshop rned
den amerikanske gruppe Quest (med Dave Li-

ebrnan), som lar.ecle rigtiq mange v'orkshops i
Europa pi det tidspunkt. Og i kvartetten rned
Mette skrev vi vores egen musik. \,'i var meget
inspirerede af den abstrakthed, ogsi i harmo-
nikken, og den korLnpleksitet, som var i Quest.
Men al1igeve1 havde ri jo ogsi en mere..nordisk
tir-rg>>, si jeg sy'nes egentlig ikke cler var si rneset
over-arnerikansk i den lvd, vi tbrskecle frer-r-r.

- llm lt--is jeg ikke ltusker Jijl, '^ar tlet btseret ltti
h,rnluttirr' ,'E Jnste ptriudtt ...
-Ja, det var det i starten, og jee r,'ille jo gerne
skubbe det rnere fri... -lee horte riktig rneeet
ar.ant garde eller free jazz. Og jee var iiclt opta-
get af at ibne op og gii i en friere retning.

- Ja, NilrPetter Molztar korn metl, og tla 'oar det
ud,tt tibne sig.

-.fa, da har-de det ibnet rneget.

Pi vej ind pi den fi:i improvisation
- Mett dtt er xi jo n,esten pi uej ind pd den Ji'i int.-
prooisation ...
-Jeg kan jo sige lidt om det. Efter at Bruppen
med X{ette r.ar holdt op, spillede jeg selvfolgelig
i en masse andre gJrupper, rlen var ogsi begl.ndt
at skrive mere - altsi musik. Og si begyndte jeg
at spille rneget med hassisten Peter Friis Ni-
elsen, som jeg l-rar.de kendt i mange ir. Vi star-
tede en trio samrlen rr-red guitaristen Hasse
Poulsen. Den trio var baseret pi helt tri impro-
r.istrtion og korn faktisk ti1 at betyde meEiet for
rnig. \,/i Lrrugte enormt megen tid pi at lytte til
musik og bare sidde og snakke orn rnusikken
og on-r L-unst i det hele taget. Og i den periode
kunne jeg rnrrke at cler var nogle omrider i jaz-
zen, jeg aldrig r.i1le komme tiibage til mere. Der
lukkede jeg nogle dore, kan man sige. Men selv-
folgelig ibnede der sig mange nye, og jeg fandt
ud af at her var et omricle, hvor tnin gamle inter-
esse fbr nv kornpositionsrnusik faktisk kunne
mocles med nogle af de ting, jeg elskede i jazz.
Det irnproviserede, friheden og den individuelle
stenfme, men samtidig rnecl et fclrrnsprog og en
astetik, sorn kunne ha' berorinp;sflader med nv
kompositionsmusik.

- Nir du siger det heh Ji'ie. . . sii er z;i forbi den .fa.re,
htot'ri hnr et tnelodi-opl,eg... Jbr i det, xi kalder
atantgtrde-jazzen., rned ()rnette Colernan og Alben
Ayler ... badde dejofaktisknulodi-oplag. fuIm ejlu"
det sprangtes lissom de gtmle rntntnet'og hotm.onis-
kemner, og man bare spillede i nogle skalner, noget
tnodg.h blex tilbake ...
-Jaja. Jo. I uioen med Peter F riis og Hasse ville
ri at det skulle r'rre he)t lii irrrprovisatiorr. ug vi
var mere p'i r.ej til det, rnan i dag kalder impro-
visationsmusik, end til free jazz. Og r.i horte p6
rigtig rneget musik af europriske improvisato-
rer og oesi for eksempel Bill Lasneli og Fted
Frith. som ikke har jazzbaggrund. Og Peter Friis
spiiler el-bass lidt pi sin egen rnilde - og l{asse
udforskede quitalens lvdmuligheder n'red b'ide
effekter og preparationer og ertended techni-
ques, si vi r.ar aller:ede pa vej til at fierne os fra
jazz,kan rnan sige. - \i syr-rtes nok selv at vi var
rneget pion6rag^tige pA det tidspunkt i I(oben-
havn, for det var en ret konsen-ativ by-, og Dan-
mark var meget konsenrativ med niusik.

- Meget amerikrutsk ptiairket! Deter Gordon for
eksempel spillede jo en sror rolle i b1m i sin periode . . ..

- Ja, det r.ar nok lidt tidligere, rnen hans 'incl
hang stadig over store dele af jazzrniljoet. Men
med den trio ipnede der sig altsi en mrngcle



lled Sylvie Courvosier pd
Tampere Jazz Happening 2008

lvled Jo€lte Leandrd og Raymond
Strid pd Umed Jozzfestival 2012

PdTampere Jazz Happening 2012
jazznytt [39]

\
\i \,F'. I.,f r$alt

l' '. is.

d/s

e'@:''!a,,4@:,.!arg?Y':
+e444lt: .'"t#i
""1 

&

::i.



d e i t dla gtr i m prou isotion et'...
- Men da har jeg nok ogsi - fordi jeg som kom-
ponist tillige er udovende og improviserende
musiker - medtrnkt, at nir der er si sterke im-
provisatorer i bandet, si skal der selvfolgeiig
vrre frihed, hvor de kan folde sig ud. - Det gd-
der ogsi f.eks. ..What River Ensemblet>
(med bl.a. Phil Minton, Ganh Knox, Fred Fr.ith,
Iktte Mori og Chris C'utler., som kume hores pd Co-
penhtgen Jazz Festiaal 2011, og som nti er bleaet
indspi llet. red. anm,).

- Si i de kompositoriske strukruret jeg kgger
op, forsoger jeg at gore noget, si n'rusikerne kar-r
blornstre. De skal ikke bare spille noget, som
lydet som mig, de skal ogsi kunne lyde som sig
rsh., hvor de er fantastiske. Det er jo en god
garnmel tankegang, helt tilbage fra Duke El-
lington. Og jeg ved rt sidan er det ogsi i Tim
Bernes musik, som vi spillede noget af, d6r sidst.
Si man kan sige, det er et made mellem den per-
son, der har komponeret udfra sine idder, og si
de rnusikere, der medvirker. For mig handler det
om at skabe nogle rammer, si alle fir spillet sig
selr..

- Jeg har et hjonte mere om fri intproz:isation - om-
krhtg skalaer Slrn ung trlede jeg nennest tlet hand-
lede om Ji'it aalg aJ'toner fr.a hele 12-toneskalaen
(L ttet); men nu horer jeg det lilere s0,t?1. om der spil-
les i skl.laer i ttduitlet forstand, og som sii kan sk{ie
pi irn.prilser Men det holder xel ogsd bare delLtb - s,i
jeg ktmne sporge: Hanrrlan komm,er spillet i gang, 0g
hxordnt .rker skiJtene i mttsikkett, nir der improai-
seres fi'it?
- Det er meger forskelligr, rror jeg, fra musiker
til musiker, men ... nja. . . jeg vet ikke om jeg trr.r-
ker sa meget skala. nren ...
- Nej. ikke tenker... rnen bare4 pti aret. . .?

- Nej, jeg t:enker - el1er horer - altsi mere inter-
valler, efterhinclen. Der kan vrre nogle be-
stemte interv-alkombinationeq som.jeg godt kan
li'. Og dem kan jeg si r.ende op og ned pi og
gore lbrskellige ting med. Og ellers er der miske
s'idanne tonekh.nggl, det kan vrre en bestemt
gruppe toner... Det er jo en blanding af mange
ting, men det er klart at fordi jeg har en )xzz-
baggrund, si har jeg v,eret igennem bide at
spille melodisk og improvisere over harmoniet
hvor der miske horer en bestemt skaia til. Mer-r
selv om det ligger der et eller andet sted, trnker
jee slet ikke i det. Jeg trnker mere som tonale
fan er.
- Og nogle gange kan det jo vrre si oplost at
det rnere er lvdlig end det er toner. At det er en
s'i rbstrakt ting at det er en lyd son'r slet ikke skal
defineres i forhokl dl bestemte toner, men mere
som ldang eller netop en bestemt lyd.

Storyteller!
-./eg har i en ntmeldelse af en af dine plader rned
Tbborn. og Clerrcer hretdet, at jeg generelt ntere bor.er-
dig.rom. ert <<stotl,teller>> nd som. \dmager, og i det
leggerjegsddnn set at du spiller tzner, som.Jalder inl
0gJb?'me'r stlltktul.ef s0n1 bli\. en slags historie.
-Ja. Si der bli'r noget udvikling ogsi.

- Ja, udeikling, akktu.at! For der er nrange i frcejtzz, soru mest extellerer i ll,dffikter (Lotte: Ja. ..
Ja...) hxor det ikke dltid hanger sti m.e get sammen:
ol{tr, kan.e i ikke presse m.ere ud ttf du.t citron, si ta'r
t:i en n1!>
-Ja, men det, tror jeg, har noget med ens lazz-
baggrund at gore. I trioen med Craig og Gerald
har vi faktisk ogsi tit fiet det at vide, som du
siger, at vi har en sidan episk loralitet. Da kom vi
ti1 at snakke om! ar der er egentlig rigtigt nok.

Men til gengrld vi1 jeg sige at her i aften, da jeg
skal spille med Ikue Mori, da er det alligevel
ovre i noget mere lyd-abstrakt, for jeg spiller jo
ogsi forskelligt alt efteq hvem som er med. Selv
om jeg spiller min egen musik, si endrer jeg mig
ogsa...

- Du har ztaret lidt inde pd din komponisnirksom-
hed. Ht:eru bar specieb betldet noget .for. dig som
komponi-x?
- Der er rigtig mange komponister, som har be-
tydet rneget for rnig. Bide europriske
som Ligeti, Messiaen, Berio - og til dels
Stockhausen. C)g an'rerikanske -isrr Morton
Feidman - ogJohn Cage, selr.{olgelig. Men ogs.i
f.eks. de store danske: Per Norgird og Pelle
Gudmundsen-Holmgren - isrr Pelle. Jeg synes
Pelles musik er helt fortryllende - og meget,
lneget menneskelig. Bide hans musik og tanker
om musik og form har talt strrkt til mig og
vEret meget inspirerende, selr.om jeg arbejder i
en anden genre - og selvfolgelig med det im-
provisatoriske, ogsi.

- Har du -vcret insph'eret af eller oeret inuolxeret
med andre ktmstat ter; slm f.eks. hilledktmst og dnn-r?

-Jeg bliver meget inspireret af billedkunst ee-
nerelt, men har mest direkte arbejdet mecl bil-
ledkunstnere i form af perforrnances. Og si har
jeg sammen n.red Jakob Riis (electronics) lavet
musik til en kunstvideo af billedkunstneren Ma-
lene Bach. Jeg har ogsi varet involveret i nogle
danseforestillinger - og ogsi musikteater. Tl,pisk
har det vrret som agerende musiker pe scenen,
og det har vrret meget lErerigt og inspirerende.

Konsspecifikke trrk?
- Jeg har spekuleret pi, 0m rno.n kan identificere
nogle kansspecifkke trak i udot:elsen afjazz og til-
stodende genrer. Det gir jo ikke umiddelbtn at sum-
menkoble det faktuelle, flsiske kan til musik-
adtykket -.f.eks. spiller Irene Schweizer relatiat tna-
skulint klauer.t rnens Hank Rohetts oiser khre kxin-

delige trek i .rir cellospil. )len kon der alligeoel pli
nogen uis forvttrleres nogle estetiske kanskarakterer?
-Jeg trnker ikl<e, n-ran umiddelbart kan sam-
menkobie det faktiske, fi-siske kon n'red musik-
udtrykket - altsd at der f.eks. er en sarlig
kvindelig elier mandlig astetik knyttet ri1 der
faktiske kon. Som du selv nr\,ner, er der kvin-
delige musikere med et maskulint udtryk og
mandlige mecl et feminint. Og heldigvis kan den
samme musiker have begge udtryk i sig, og jeg
mener jo at alle mennesker indeholder bide ma-
skuline og feminine kvaliteter eller principper.
Det bliver nok for langt at begynde en defini-
tion af kvindeligt og mandligt her, men jeg trn-
ker pi mcre abstrakte principper suru i yin og
yang. Derudover er der selvfolgelig en masse
kulrurbesternte udtryk - ossi rmrsikalsk - og dem
synes jeg det er vrrd at reflektere over'fcrr alle
musikere oe for mennesker generelt, uxnset kon.

- Haordan opleaer du til.trerelsen som ukontentitnel
musiker? Wlle du rejv m.indre , hab der aar nok at
olew af ogfor, i Danmnrk, eller er det at rejse en lel
oJ' et <sltndt> mtrikerliu ?

- At rejse er en del af musikerlivet for mig - helt
sikkert. Og ogsi en del afdet at udvikle sig som
musiker - altsi i mrudet med forskellige kulrurer
og musikere. Og hvis jeg kom i en situarion,
hvor jeg var nodsaget til mest at spille lokalt,
ville jeg nok helst ikke bo i Danmark.
Men der er mange mider at vrre rnusiker pi...
og jeg er ogsi rigtig glad for de perioder, hvor
jeg rnest er hjemme og har tid dl at koncentrere
mig i en lrngere periode om noget komposition
eller nogie boger. Og jeg underviser jo ogsi in-
dimellem. Lige nu er der en ret OK balance
mellem koncerter, komposition og underr,-is-
ning, synes jeg.

* Har du nogle tanker om. haordltn det hele skal
ende: Sltilb pi hatten pii gadehjantet eller bares ud
nf scenen dit'ekte ozter til oHall OfFame,?
- Nej. det har jeg ikke - der kan ske mange
ting....

LCTTE ANKER PA PLRTT:

LOTTEANKER, CRAIGTABORN, GERALD CLEAVER: *Floating tslands., [tLK Records, 2009]
LOTTE ANKER, CRAlc TABORN, GERALD CLEAVER: *Live at the Loft-, [tLK Recorda, ZO09
LOTTE ANKER, SYLVIE COURVOISIER, IKUE MOR|: *Alien Huddle. UNTAtq 20031
MOKUTO: *rylessage for the Errand Boy. [Ninth Wortd Music, 2006]
LOTTE ANKER, CRAIG TABORN, GEMLD CLEAVER: .Triptych. [Leo Records, 2005]
ANKER (w/ Paal Nilssen-Love + Jacob Riis): *Six Row Barley- [Utech Records (timited edition), 2005]
|CTUS.Live at Copenhagen Jazzhouse- ILK Records, 2004]
ANKER, CRISPELL, tutAZUR: *Poetic Justice- [Da Capo, 2001]
ANKER, FRllS, POULSEN: *lnfinite Blueness. [AV-ARI 1996]
ANKEUMETTE PETERSEN qUINTET: *Being. [Stunt, 1993]
LOTTE ANKER/METTE PETERSEN QUARIET: *Beyond the ttistD [Stunt, 1989]

MED COPENHAGEN ART ENSEMBLE (CAE):
CAE: .Don't mention the War. [Stunt, 2005]
Tlrrt BERNE + CAE: *Open, Coma. [Screwgun, 2@1]
CAE: .Angels 566s6- [Da Capo, 2000]
CAE/VOCALGROUP ARS NOVA: "Earth Songs- [Da Capo, 2000]
CAE: .Shape of Twelve* [Da Capo, 1 997]

MED ANDRL:
DIVERSE ARTISTER: *Roulettetv. (w Marityn Crispett) [DVD] [Einstein 0.17]
TORBEN ULRICH lN CLINCH: *dice done- [Otufsen, 2006]
JAZZGRUPPE 90: *my sisters Garden- [Otufsen,1992]
JAZZGRUPPE 90: "Hymn to the Rainbow- [Bettaphone, 1993]
THETWO BASS HIT: "TheTwo Bass Hit., [Otufsen, 1990]
CHRISTER: "The Garden i5., [Otufsen, 1990]
PRlill BAND: *Primi-, [Rosen, '1985]
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