Lars Møller og  Thomas Sandberg Duo

”Et sandt orgie af rytme og klang” Berlingske Tidende 15/5 2000

To af de mest markante yngre musikalske personligheder indenfor den nye tonekunst, musikdramatik og moderne jazzmiljø kan opleves i denne spændende duo. Saxofonisten Lars Møller og slagtøjssolisten, performeren etc. Thomas Sandberg står for et elegant improvisatorisk samspil med en klar rytmisk nerve og et kraftfuld ekspressivt udtryk. De to musikere er de sidste par år blevet overøst med div. anerkendelser herunder bl.a. Musikanmelderringens Kunstnerpris, en Grammy og Jazzmediearbejdernes JASA-Pris.
Duoen har netop færdigmixet materialet til deres første CD, som vil udkomme i løbet af 2001.

Lars Møller, saxofonist, komponist f .1966.
Med tildelingen af JASA prisen 2000 og Grammy’en for årets Jazz-CD ”Kaleidoscope” rider Lars Møller videre på den bølge af medvind, han har haft gennem de sidste par år. ”Kaleidoscope”, der er udgivet på det internationale pladeselskabet Naxos, har modtaget anmelderroser på stribe, og CD’en har solgt over 6.500 eksemplarer, hvilket er lidt af et særsyn for en dansk jazzudgivelse. Lars Møller har udgivet 6 CD’er  i eget navn og har tidligere spillet med Hermeto Pascoal, Jimmy Cobb Group og egne grupper med bl.a. NHØP, Billy Hart, Jimmy Cobb, Thomas Clausen og Jesper Lundgård. Hans nuværende orkester tæller pianisten Jacob Christoffersen, bassisten Thomas Ovesen og tabla- og trommespilleren Ole Theill Derudover er han medlem af en række af de førende danske jazzorkestre. Han var bosat i New York 1987-89 og har foruden sin jazzbaggrund studeret indisk klassisk musik i New Delhi i vintrene 1989-93. Han har optrådt en del i udlandet herunder på den prestigefyldte Jazzklub Blue Note i New York samt i Kina, Australien, Rusland, Canada, Norge, Frankrig, Italien, Island, Phillipinerne, Sverige og Tyskland. Som komponist har han foruden egne plader skrevet for Big Bands og forskellige klassiske ensembler.  

Thomas Sandberg, slagtøjssolist, komponist, skuespiller m.m.  f . 1967
Er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos professor Bent Lylloff med solistklassedebutkoncert i dec. '96. TS modtog Musikanmelderringens Kunstnerpris 1998. Han er medstifter  af og slagtøjsspiller i ATHELAS Sinfonietta Copenhagen som i øjeblikket er Statsensemble i Danmark. 
Han har haft stor succes med at blande musik, teater, performance, komik etc. i bl.a. soloforestillingerne Musikteater / Teatermusik og The Man Who Murdered Music og har til dato uropført 40 kammermusikalske værker med forskellige ensembler , 18 kammeroperaer (på bl.a. Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera samt Den Anden Opera) og 15 soloværker ( herunder 2 solokoncerter m/ orkester ). Thomas Sandberg har i udlandet givet koncerter bl.a. i USA, Storbritanien, Tyskland, Schweiz, Sverige, Norge, Finland samt Malaysia. Derudover har han været solist med bl.a. Tivolis Symfoniorkester, Athelas Sinfonietta Copenhagen samt Konservatoriets Symfoniorkester er jævnligt engageret på Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Den Anden Opera samt Storstrøms Kammerensemble. Han har komponeret musik til Rialto - Teatrets opsætning af Shakespeares " Cymbeline ", til Åben Dans Productions, til Anemone Teatret, til gruppen Sound of Choice samt diverse soloslagtøjs- samt instrumentalteaterværker.
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