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Daniel	T.	Røssing	
med	bluestrio

Daniel Røssing har nådd langt 
på fem år: Det har blitt travelt å 

være pianovirituos fra Skogn. Nå 
er han på turné med Chuck Berry. 

Europaturné med Chuck Berry.
 

Fem år er gått siden Daniel Trustrup Røssing 
optrådde på Frostafestivalen for første 
gang. Da konserterte han sammen med 
Carl Erik Leitao som var hans skolekamerat 
fra musikklinja på Inderøy vgs. Danny 
har nådd langt på de fem åra, og talentet 
hans har det vært liten tvil om hele veien. 

Tilfeldighetene og hans forkjærlighet for 
boogie-woogie/rythm&blues brakte ham 
til nok en Jerry Lee Lewis-konsert i Oslo, 
hvor han allerede var på plass i salen under 
lydprøven. Jerry Lee møter aldri på lydprøver 
og det ble etterlyst en stedfortreder som 
kunne fylle pianokrakken noen minutter. 
Daniels evne til å traktere tangentene ble 
dermed starten på et eventyr som det siste 
året har brakt ham rundt på Europaturné 
med Chuck Berry. Det var gitarist Kenny 
Lovelace som tipset Berry´s manager 
vel tilbake i USA.  Eropaturnéen har vart 
fra november til nå, og de har bl. a. vært 
innom Frankriket, Kroatia, tyrefekterfestival 
i Pamplona, Dublin, Dorset camp-festival i 
england med 13000 tilskuere og avsluttes 
i Spania to dager før Frostafestivalen. 
Til Frosta tar Daniel med seg Arild Lindal fra 
Steinkjer på kontrabass og trommeslager 
Helge Vesterfjell fra Verdal. Begge har spilt 
med Daniel  i Maxwell Street Honey Boys 
siden 2004, og driver autentisk blues misjon.
For et år siden slapp de sin andre demo-
CD med gammel blues fra 40- og 50 tallet. 
Vi forsøker å spille i original stil. En av 
låtene på den nye CDen, «I am on my way 
down» med The Georgia CottonPickers, 
er faktisk fra 30-tallet. Låtene er coverlåter 
av kjente blueskarer, bl.a. Sunnyland 
Slim, Champion Jack Dupree, Charles 
Brown, The Georgia CottonPickers samt 
en Bo Didley-låt, sa Daniel Røssing til 
Trønderavisa i forbindelse med utgivelsen.
Pr dato er han altfor travel til å få i tale, men 
vi har jo hørt før at Danny både synger og 
spiller piano, så vi vet han leverer varene. 


