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"The Gemstone Series" indeholder noder til 20 
kompositioner af Jacob Anderskov. Musikken er for 
1 til 6 musikere - det nøjagtige antal optrædende 
er fleksibelt for alle kompositioner. Alle værker 
indeholder improviserede sektioner. Nogle numre 
er udgivet på Anderskovs albums “Emerald” 
(2023), Kinetics’ “Mysteries” (2017), og 
Fosterchild’s “Dear Earthling” (2019). Andre er 
blevet opført men endnu ikke indspillet af disse 
ensembler, såvel som af Resonance og Allusion. 
 
Lys og skygge veksler ubesværet i denne samling 
af kompositioner. Musikken er farvemættet og dog 
transparent. 
 
 
Anderskovs eget statement om bogen: 
 

”Denne nodesamling er mit forsøg på at 
komme med et statement om muligheden for 
en stærkt differentieret brug af harmonik i 
musik. De fleste af værkerne har navne fra 
krystaller. Ikke så meget på grund af den 
kulturelle association fra krystaller til magi, 
selvom denne forbindelse ikke skader. 
Snarere fordi de generelt er baseret på 
symmetriske organisatoriske principper, ikke 
ulig de molekylære, henholdsvis cellulære, 
symmetrier, der findes i f.eks. ædelstene, 
søstjerner og koraller. Den anvendte tilgang 
til intern symmetri i musikken er måske ikke 
umiddelbart hørbar, men jeg oplever, at den 
resulterer i en gådefuld afdæmpethed, ikke 
ulig vores associationer til de (radial-
symmetriske) koralrev, som vi mennesker 
som art er smerteligt dårlige til at passe på.”  
 

 – Jacob Anderskov, december 2022.

  Bogen indeholder: 
 

* Tyve kompositioner: Agate – Amber – 
Amethyst – Beryl – Bloodstone – Celestite – 
Colour Shout – Elkhorn Coral – Emerald –  
Et Tu, Tselec – Fluorite - Mysteries - Opal – 
Origami Megalith – Pearl – Ruby – Sapphire – 
Silence of the Stones – Smoky Quartz – 
Sunstone.  
 

* Et forord med forslag til udøverne og lidt 
baggrund for tilblivelsen af musikken. 
 

* Nodestativ-venlig papirtykkelse - bogen kan 
stå åbnet på enhver side uden at lukke i. 
 

* Front og bagside i farver, designet af Neue 
Pink. 
 

* Letlæselig node-engraving af Frej Wedlund, 
sat med skrifttypen November2. 
 

* For de allerede indspillede kompositioner, 
info om, hvilket album det kan høres på. 

 
“For those who still didn’t know, there is by now no way around realizing that Jacob Anderskov belongs to 
the most extraordinary artists of contemporary music… A high point in improvised Music…”  
 - Hans-Jürgen von Osterhausen, Jazz Podium, Tyskland. 
 
Link til uddrag af bogen (online, pdf):  
https://jacobanderskov.dk/wp-content/uploads/2022/12/Gemstones-Excerpt_Jacob-Anderskov-Sheetmusic-Book-dec22.pdf
  
Shoplink hos ILK Publishing: https://www.ilkmusic.com/products/jacob-anderskov-the-gemstone-series 
 

Further info: JacobAnderskov.dk - ILKmusic.com 


