
KFCK All-Stars - Korb/Fuhlendorf/Cali/Kirk 

 

Denne kvartet er specielt sammensat til Jonstrup Jazz Festivals 25 års jubilæums festival med 4 

fremragende musikere: Kristin Korb (Bas og vokal), Regin Fuhlendorf (g), Francesco Cali (acc) og Snurre Kirk 

(dr). De har tidligere mødtes i forskellige konstellationer, men præsenterer her en vidunderlig blanding af 

gypsy, italiensk og mainstream jazz. 

Kristin Korb har med sit bud på, hvordan klassisk swingende jazz skal lyde, taget publikum med storm. Hun 

er fra Californien, hvor hun i 1996 fik sit gennembrud, da hun blev præsenteret af ingen ringere end den 

legendariske mesterbassist Ray Brown på debutalbummet ”Introducing Kristin Korb with the Ray Brown 

Trio”. Den amerikanske bassist og sangerinde spiller bas og synger samtidigt, som om det var det 

nemmeste i verden. 

I 2011 fik kærligheden til en dansk mand hende til at flytte fra Los Angeles til Danmark, men hun 

opretholder sin internationale karriere og turnerer i Europa og USA, oftest med sin egen trio med Snorre 

Kirk og Magnus Hjorth som vi mødte her på Joenstrup Jazz Festival i 2019 med stor succes. 

Regin Fuhlendorf er uddannet på Rytmisk Konservatorium med guitar som hovedfag. Regin er en alsidig og 

efterspurgt musiker, som har spillet talrige koncerter i hele Danmark og det meste af Europa. Han har 

indgået i mange forskellige sammenhænge på tværs af stilarter, såvel i pladestudier som på scenen og bag 

scenen på div. teater opsætninger og TV produktioner. Han er en af de mest eftertragtede og oftest 

benyttede guitarister herhjemme. 

Francesco Calì, den Sicilianske akkordeon-mester som giver musikken et charmerende sydlandsk touch - 

"Jazz med middelhavs stemning".  Akkordeon og akustisk guitar er en usædvanlig velklingende og 

indsmigrende kombination som lader til at ramme publikum lige i hjertet - begejstringen ude på 

spillestederne har været både rørende og overvældende. 

Snorre Kirk (trommer). Den norsk/danske trommeslager Snorre Kirk er en fremtrædende musiker og 

komponist og denne aften gør han bandet komplet med rytmer som gør een glad og afslappet. 


