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Honest John 

 

Om Honest John: 
Honest John er sammensatt av noen av Norges mest aktive musikere fra jazz- og 
improvisasjonsmiljøet. Med begge musikktradisjoner godt representert i bandet, resulterer det i 
en finskåret blanding av ferdigharmonisert materiale og løsere strukturer, der improvisasjon kan 
sees på som en komposisjonsteknikk.  
 
Honest John består av: 
Ole Henrik Moe (fiolin), Kim Johannessen (gitar, banjo), Ola Høyer (bass), Erik Nylander (trommer) 
og Klaus Ellerhusen Holm (komposisjon, alt saksofon og b-klarinett) 
 
Honest John henter inspirasjon fra flere hold, blant annet hollandsk frijazz, brasiliansk musikk 
samt komponister som Anton Webern. Musikken har blitt beskrevet som særpreget og høyst 
original.  
 
Honest Johns første utgivelse ”Canarie” (Rudi Records 2014) har mottatt topp kritikker i 
velrenommerte internasjonale tidskrift som Downbeat (4 av 5 stjerner) og All About Jazz (4,5 av 5 
mulige), samt i større norske aviser som Aftenposten, Dagsavisen og Dag og Tid.  
 
 
 
 



Musikerne i Honest John har den siste tiden også bidratt på en rekke andre utgivelsen, som har 
blitt godt mottatt i norsk og utenlandsk presse: Paal Nielssen-Love Large Unit “First Blow”, 
Sheriffs of Nothingness ”About a Winters Night at the Crooked Forest” (Sofa), Cortex ”Göteborg” 
(Gigafon), Ballrogg ”Cabin Music” (Hubro) and Muringa ”The Unknown Knovns” (Sofa). 
 
 

Sagt om Canarie: 
“(…..) The  instrumental makeup and the rhythmic feel at play are unique to Honest John. 
Canarie is one of the best debuts I’ve heard in a few years.” —Peter Margasak, Downbeat 

“If you want to indulge yourselves a new discovery, something new, which is still done in jazz at 
the northernmost latitudes  (...) Then you should purchase this wonderful album by the young 
Norwegian quintet Honest John, and you will not be disappointed.” - ALBERTO BAZZURRO, 
ALL ABOUT JAZZ 

“Norsk kvalitet som yter motstand. Musikk som yter motstand, kan være den enkleste å pleie 
vennskap med.” – Arild R. Andersen, Aftenposten 

“Musikken har til tider ei hypnotiserande tilbakelent ro, og sjølv i dei meir komplekse partia vert 
aldri uttrykket overlest.”- Lars Mossefinn, Dag og Tid 
 
“Eit tverrmusikalsk ensemble frå det norske jazz- og improvisasjonsmiljøet til å bli nyfiken eller 
svolten av, som ikkje serverer godtkjøpslyd eller tonlaust skvalder, men som gjev deg ei kjensle 
av å bli servert spennande rettar til å nyte rundt bordet, akkompagnert av til dømes Ellerhusens 
klarinett pluss hissig fele frå Moe, heile tida deltakande i eit felles, frodig, forrykande og strålande 
arrangert ensemblespel. Eg kan ikkje hugse å ha omtalt musikk i slik matglad tale før. Det er 
vårens hippaste plate, og etter skikken seier eg takk for skiftet.“– Roald Helghein, Dagsavisen 

 

 

Linker 
Lytt: http://www.honestjohn.no/album/549/canarie 

Video: http://www.honestjohn.no/ 

Kontakt/booking: klaus.e.holm@gmail.com 

 


