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ZINOBER 
Håkon Storm, guitars 

www.stormjazz.com 

Zinober is Håkon Storms eerste album voor solo gitaar. Met 
deze CD opname toont Storm zich als een virtuoze speler en 
een oorspronkelijke componist. Als gitarist begeeft hij zich in de 
ruimte tussen onderzoekend en expressief spelen, met een 
combinatie van  lyrische melodieën en lijnen.  

Dit maakt het album tot een opwindende reis. 

Met zeven verschillende akoestische gitaren creëert hij vele 
mooie variaties in de klank. Het geluid van de opname is 
verfijnd. De CD werd opgenomen in de bekende Rainbow 
studio’s te Oslo door geluidstechnicus Jan Erik Kongshaug. 

Håkon Storm is naast gitarist, componist en bandleider en heeft 
gewerkt met een aantal van de beste en meest geprofileerde 
musici in Noorwegen. Stilistisch heeft hij een brede achtergrond. 
Hij is bekend van mainstream jazz, fusion, rock tot 
experimenteel hedendaagse muziek. Håkon is sinds 1993 

docent aan het Conservatorium te Oslo. Hij geeft les in gitaar, 
ensemble, ritmische training, compositie, theorie, solfège en 
improvisatie. Zelf componeerde  hij vele werken voor big band 
en  kleine jazz ensembles. Hij trad op in Japan, de VS en 
Europa met verschillende ensembles en muziek stijlen. 

Zinober is Håkons vierde cd onder eigen naam. Sinds 1995 is hij 
regelmatig gast in Nederland geweest waar hij speelde met o.a 
John Engels, Jimmy Haperin en de afgelopen twee jaren met 

Winther-Storm. 
Håkon Storm: 

Patchwork (2010) 
Matsukaze (2006) 

Canned Second (2005) 

1. Scamsmacker 02:53 
2. Waterfront 03:09 
3. Sea & mist  04:20 
4. Zinober 02:45 
5. Soldatsang 04:42 
6. Snømann 04:23 
7. Wow 05:06 
8. Tamara 02:14 
9. Cacadou 04:38 
10. Miramis. 03: 37 
11. The resurrection of the cool 02:44 
12. Kobolt 02:47 
13. Detuned 02:47 
14. Oker 02:00 
15. Canon 02:41 
 
Total 52:30 
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