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Guitaristen og komponisten Kasper Søeborg 
mødte i 2009 tablaspilleren Nantha Kumar, født 
og opvokset i Singapore og nu bosat i Madrid, 
ved en World Music festival på den lille eksotiske, 
kanariske vulkanø El Hierro. Siden har det ført til 
et stadigt voksende og tættere samarbejde med 
mange koncerter i Danmark, Spanien, Frankrig og 
Sverige. Senest også som trio med den spanske 
flamenco guitarist Luis Gallo. 

Omdrejningspunktet har været Kasper Søeborgs 
musik samt flamenco. I kraft af Nantha Kumars 
tabla er der blevet tilført indisk musikspiritualitet 
med fælles referencer til bl.a. Mahavishnu Orches-
tra. Den 12-strengede guitar, som Kasper Søeborg 
i stort omfang benytter på “Cosmic Juggling”, har 
i kraft af sin overtonerigdom mange fælles træk 
med den indiske sitar, og dette er baggrunden 
for det nye album, som udover Kasper Søeborgs 
12-strengede guitar og Nantha Kumars tabla, bliver 
krydret med flamenco indsatser af Luis Gallo.

Titlen og de fantastiske fotos fra Hubble telesko-
pet udtrykker en forhåbning om, at musikken kan 
genspejle det umådelige uendelige mysterium: 
At vi findes i universet og universets stjernestøv 
i bogstaveligste forstand findes i os - og er vores 
oprindelse. 

Dette gerne med “undren” - som i “Alice i Æven-
tyrland” - og med glimt i øjet, som fx i ”The Galaxy 
Song” fra Monty Python filmen ”The Meaning of 
Life”:

So remember, when you’re feeling  
 very small and insecure
How amazingly unlikely is your birth
And pray that there’s intelligent life  
 somewhere up in space
‘Cause there’s bugger all down here on Earth !

 Af Idle, Eric/Du Prez, John

Kasper Søeborg (København, DK) er en erfaren 
guitarist og komponist med 8 CD’er og 3 node-
bøger bag sig. Web: cyborg.dk 

Nantha Kumar er en sand global musiker. Han har 
turneret i mere end 30 forskellige lande verden 
over og spillet med et utal af internationalt berømte 
jazz & verdensmusikstjerner, fx: Violinvirtuosen 
L. Subramaniam, den store mester Zakir Hussain, 
Richard Bona, Dennis Chambers, Sixun, Torsten 
De Winkel, og mange flere. Inden for flamenco: 
Juan Manuel Carnizares, Guadalqevir, Jorge 
Pardo, Manglis Luis Cobo m.fl. 
Web: nanthakumar.com

Luis Gallo er en af de flittigst turnerende af “de  
unge flamenco-løver” og optræder regelmæssigt 
med andre berømte spanske musikere. Luis Gallo 
er med i violinvirtuosen Ara Malikains ”Ara Malikian 
Ensemble” og ”Mahavishnu Flamenco Project”; 
begge konstellationer involverer også Nantha Ku-
mar. Link: Hør Luis Gallo på YouTube, fx: ” Bulería 
del Tritón”. 
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