The Waits Machine
Dette Tom Waits-orkester er efterhånden velkendt i Århus-området, hvor de gentagne gange har overbevist
publikum på diverse barer, cafeer og spillesteder om, at det kan lade sig gøre at genskabe Tom Waitsuniverset uden hovedpersonen selv.
The Waits Machine har sammen dyrket Tom Waits siden år 2000, og de fremstår som en dynamisk
dieselmotor, der kun hoster og hakker, når sangene lægger op til det, og det gør Waits’ sange ofte.
En aften med The Waits Machine vil tage dig med på en lang rejse gennem Tom Waits’ karriere som
sangskriver og musiker – Fra beatnikkens jazzede ballader på værtshuset over vagabondernes bål på
lossepladsen til et freakshow af fabelvæsener, der hamrer stålvalseværket i stykker.
Musikerne i The Waits Machine spiller altid med en overbevisende, smittende spilleglæde og en fornemmelse
for hvert enkelt sangs særkender. De mestrer både det smukke og melankolske, men også, og måske især,
det meget beskidte og skramlede.
I front er Mikkel Søltoft altid leveringsdygtig i en 110% altopofrende indsats, hvor stemmebåndende målrettet
ødelægges fra start, for dernæst at udvikle stadigt flere rustnuancer, som sangene skrider fremad.
En The Waits Machine-koncert er aldrig bare en række sange. Det er næsten et helt teaterstykke i sig selv,
hvor du vil opleve et atmosfæremættet stemningsunivers fra start til slut, mens maskinen nådesløst skramler
og banker, hyler og tuder, hvæser og brøler!!!
The Waits Machine er:

Trommer:
Bas:
Guitar:
Tangenter:
Vokal:

Jesper Karkov
Jens-Ole Møller Kristensen
Günther Paulsen
Rasmus Lindgren
Mikkel Ravnsbo Søltoft

(BOOKING: 23 23 66 22 eller på mikkel.soeltoft1@skolekom.dk)
”…Jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre!”
(Gæst på Rampelys, april 2002)
”…Det er den bedste koncert, jeg har været til herinde!...”
(Gæst på Fatter Eskil, maj 2008)
”…Når jeg lukker øjnene, så tror jeg faktisk på,
at det er Waits selv, der står deroppe!”
(Gæst på Katapult, december 2009)

