
Tonerne finder egne veje i denne trio som består af musikere,der hver for sig har et langt og broget 
”synderegister” bag sig.Trioen spiller en legende improvisatorisk form for musik som aldeles troløs mod 
genrer,men de mange inspirationskilder løber sammen i et egenartet og umiskendeligt udtryk.LAJIKI-
SAN skaber stemninger der kan give mindelser om tiden helt tilbage fra før hestene gik med sko til et 
stykke ind i det nye årtusind hvor mars bliver landfast med jordkloden.Trioen har udgivet to CD´ere.
JANJIKI-SAN :”Telepatos” 2003 og ANJIKI-SAN:”silent wish” 2001 .

KHIM KRISTENSøN: piano,synthesiezers,fløjte
Byder på fabulerende melodisk klaverspil og eldrevne klaviaturer der udsender de særeste lyde.
Er udøvrende komponist og har således i et par årtier været leder af en række grupper hvor 
KK´s kompositioner har været omdrejningspunktet.Har komponeret musik til både klassiske -og 
jazzensembler,film og teater og har udgivet enlang række Cd´ere og LP´er i eget navn .

LARS JUUL :trommer,perkussion,elektronik
Lars`  tilgang til trommesættet er primært af farvende art.
Han er meget optaget af klangfarve og forsker i sættets  mange klanglige   muligheder og kvaliteter,
samtidig er han er han en musiker der vil have det til at swinge.Uanset om han spiller i 4/4 eller helt 
abstrakt er der en stærk naturlig og logisk sammenhæng og fremdrift i hans spil.
Udover at dyrke det store spektrum af farver som,skind,træ,metal og plastic byder på arbejder 
Lars også i vid  udstrækning med  livesampling og effektmaskiner som han kontrolerer med fodpedaler
anbragt mellem  trommerne.

JIMMI ROGER PEDERSEN: kontra bass.
Har helt sit eget bud på hvordan der skal spilles på en bas med sin på samme tid rustikke og sofistik-
erede spillestil, der udnytter og udfordrer instrumentets muligheder og materialer fuldt ud.
Efter et kortvarigt institutionsophold på Rytmisk Konservatorium rejste JR som en musikkens landeve-
jsridder i bl.a. Tyskland i 5 år. Hovedparten ad JR´s aktiviteter ligger i Tyskland og Sverige.

 booking og information:
Kim Kristensen Hvidovre Enghavevej 9 DK 2650 Hvidovre Denmark

tlf. +45 36 49 30 81 / +45 36 49 80 81, e-mail: kimkristensen@mail.tdcadsl.dk
Homepage: www.subzonique.dk
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