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SOLID! er en av de mest spennende jazzenhetene i Norge. Bjørn Vidar Solli (gitar), Håkon
Mjåset Johansen (trommer) og Daniel Formo (orgel) tar dette tradisjonsrike formatet inn i nye
musikalske terreng med sitt interaktive samspill, inspirerte improvisasjoner og originale
komposisjoner. I over ti år har SOLID! turnért omkring i verden og engasjert sitt stadig voksende
publikum. Først i 2002 kom SOLID! for alvor i rampelyset da de gikk hen og vant Jazzintrokonkurransen og ble kåret til "Årets Unge Jazzmusikere 2002" av Rikskonsertene og Norsk
Jazzforum under Molde Jazzfestival. Siden den gang har det gått slag i slag med priser og
utmerkelser rundt om i Europa. SOLID! har tidligere, i tillegg til en rekke enkeltkonserter, gjort en
jazzklubbturné i regi av Rikskonsertene og Norsk Jazzforum og hatt tre skolekonsertturnéer for
Rikskonsertene. SOLID turnèrte i april 2007 i USA (hvor de spilte på den kjente jazzklubben
Blues Alley), Kina (Beijing og Shanghai), Vietnam, Sverige og Irland.
Og i oktober/november samme år var SOLID! på en 2-ukers turné i nord-øst India og rundt New
Delhi. I april 2008 lanserte SOLID! sin tredje CD “Happy Accidents” på AIM Records til svært
gode anmeldelser og feiret utgivelsen med en Norgesturné fra Skien i sør til Mo i Rana i nord og
som endte opp i Oslo på Nasjonal Jazzscene Victoria Teater der NRK P2 også gjorde opptak.
Seamus Blake (New York) er sett på som en av de fineste og mest kreative unge jazzmusikerne
i dag. John Scofield tok han inn i bandet sitt med følgende lovord: “Extraordinary, a total
saxophonist”. Blake vant Thelonius Monk Internation Jazz Saxophone konkurransen i 2002, og
har utgitt fem ablum på Criss Cross Records. Mer info om Blake på www.seamusblake.com
“Visitor" er SOLID!s fjerde CD og ble spilt inn i april 2010 etter en ukelang Norgesturné med
saksofonisten Seamus Blake. Gitarist Solli står for mesteparten av repertoaret, med ytterligere
komposisjoner av organist Formo, multikunstneren Lyder Janøy og
produsent/låtskriver/filmkomponist Jon Brion. Platen ble spilt inn i det legendariske Rainbow
Studio i Oslo av Jan Erik Kongshaug og Peer Espen Ursfjord
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