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King Crimson & Barclay James Harvest

Koncertaktuelle efterår 2016 i København

Dannet i slut-60'erne og stadig aktive

Spiller progressiv rock og anvender mellotron

King Crimsons musik er intellektuel, eksperimentel, 
kompleks og abstrakt. Teksterne er ofte litterære, 
filsofiske, dybsindige eller sarkastiske

Barclay James Harvests musik er lyrisk, melodisk, ofte 
folkemusikinspireret. Teksterne er fortællende og fyldt 
med poesi og følelser.

Vi hører King Crimson - ”Moonchild”



  

King Crimson – Robert Fripp
Født 1946 i  Dorset, 
Storbritanien

Ingen musikalsk baggrund i 
familien

Lærte at spille guitar som 11-
årig

Er den eneste som har spillet med King Crimson i alle 
årene. Spiller guitar og mellotron på næsten alle albums

Dannede trioen Giles, Giles & Fripp i 1967 som spillede 
tidens psykedeliske musik iblandet tale og eksperimenter.

Dannede King Crimson i 1968 med Ian McDonald 
(voc,ts,fl,kb), Michael Giles (voc,dr, perc), Greg Lake 
(voc,b)



  

In the Court of the Crimson King

Udkom 1969 på 
Island Records

Vi hører ”In the Court 
of the Crimson King” 

Anses for et banebrydende album for den progressive 
rock. Musikken er symfonisk og eksperimenterende.

Teksterne blev skrevet af Pete Sinfield, som fulgte 
bandet nogle år

Greg Lake forlod KC året efter og gik med i Emerson, 
Lake & Palmer.



  

Mellotron
Analog sampler 
opfundet 1963

Vi ser Paul McCartney 
demonstrere den 

Fungerer ved at hver tangent er tilknyttet sin egen 
båndafspiller med 8 sekunders bånd

Hvert bånd har et antal forudindspillede orkesterlyde. 
Visse af dem blev meget populære i rock.

De første modeller var meget dyre og kostede 1/3 af 
prisen for et hus.



  

King Crimson - Lizard

Udkom 1970

Vi hører ”Indoor 
Games”

Nye medlemmer er Gordon Haskell (voc,b) og Mel 
Collins (sx,fl) samt Andy McCulloch (dr)

Dette album trækker bandet i en mere jazzet retning, 
det skyldes indlånte musikere Keith Tippet (p) og en 
kvartet af blæsere.

Fripp har senere udtalt at dette album er ”unlistenable”



  

Barclay James Harvest
Once again var BJH's 2. 
album, fra 1971

Gennembruddet kom 
med dette album, som 
indeholder flere hits.

Vi hører ”Mockingbird”
Barclay James Harvest blev dannet 1966 i Oldham. 
Medlemmer: John Lees (voc,g), Les Holroyd (voc,b), 
Wooly Wolsteholme (kb), Mel Pritchard (dr, perc)

Udgav første single ”Early morning” i folk-rock genren 
på Parlophone, i 1968 . Skiftede til Harvest og udgav 
første album i 1970. 

I de første år anvendte BJH stort orkester



  

John Wetton (voc,b), David Cross (violin, mellotron), 
Jamie Muir (perc)
Bill Bruford (dr, perc) – han kom fra gruppen ”Yes”

Musikken er nu mindre symfonisk og mere avantgardis- 
tisk. Der er inspiration fra 20. årh. komponister (f.eks. 
Bartok), og andre europæiske strømninger 

Længere passager med fri improvisation 

KC – Larks' Tongue in Aspic

Det er KC's femte album 
og det udkom i 1973

Vi hører ”Easy Money”



  

BJH

BJH skiftede til Polydor i 1974.

Der er ikke længere store orkestreringer i musikken, 
der langsomt drejer i en retning mod en lyd der 
minder om Alan Parsons Project.

Der er dog stadig stor variation og kompromisløshed

Vi hører ”Mills boys”/”For no one”
og evt. ”In my life”

Everyone is everybody else (1974)
Time honoured ghosts (1975)



  

King Crimson - Red

Udkom 1974

Gennemgående tema i 
teksterne er vrede

Vi hører ”One more red 
nightmare”

King Crimson er nu reduceret til en trio, da David 
Cross var utilfreds med at musikken var blevet så hård 
og tæt, at der ikke var plads til hans violin.

Robert Fripp opløste pludselig King Crimson 
umiddelbart efter udgivelsen og der blev ingen turne.



  

BJH – Gone to Earth

Udgivet 1977

Vi hører ”Hymn”

Nummeret ”Hymn” blev et stort hit for bandet, især i 
Tyskland

Det er skrevet som en advarsel mod stofmisbrug og 
en hyldest til  Joplin, Hendrix og andre der mistede 
livet eller forstanden pga stort forbrug af stoffer

P A U S E



  

Robert Fripp mellem 1974 og 1981
Spillede med Brian Eno i duoen ”Fripp & Eno”. Her lavede de 
ambient og elektronica, ofte med båndloops og langsom 
opbygning af lydlandskaber

Spillede med Peter Gabriel på 1980 albummet ”Melt”

Spillede med David Bowie på ”Heroes”  og ”Scary Monsters”

Udgav 1979 soloalbummet ”Exposure”

Spillede med Talking Heads på ”Fear of music” fra 1979

 - og mange andre !



  

King Crimson - Discipline
Udkom 1981

Vi hører  Frame by 
frane” og evt 
”The sheltering sky”

Fripp dannede en ny gruppe i 1981, først kaldet 
”Discipline”, men det blev hurtigt til ”King Crimson”, der 
således  var gendannet.

Bill Bruford (dr), Tony Levin (b,chapman), Adrian 
Belew (voc,g)

Musikken er stærkt præget af New wave i stil med 
Talking Heads, men er også meget eksperimentel med 
polyrytmik og lydlandskaber



  

King Crimson - THRAK

Udkom 1995

Vi ser fra Japan-koncerten:
”Thrak”,
”Sex,Sleep,Eat,Drink,Dream”,
”Walking on air” 

Gruppen udvides til en dobbelt-trio med nye medlemmer: 
Pat Mastelotto (dr, perc) og Trey Gunn (chap,warr-g)

Det gør det muligt at spille med og mod hinanden med 
forskellige rytmer, taktarter og figurer

I de følgende år spiller KC både samlet og i mindre dele 
som de såkaldte ”ProjeKCts”

Fripp spiller periodevis med ande, f.eks Porcupine Tree



  

John Lees' BJH - North

Udkommet i 2016

Vi hører ”On Leave”
evt i uddrag

BJH har siden 1998 eksisteret i to udgaver:
● Barclay James Harvest featuring Les Holroyd

Denne version fortsætter 1980's BJH-lyd 
● John Lees' Barclay James Harvest

Her er man mere tro mod den oprindelige lyd
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