Jaká byla pro tebe nejdůležitější událost roku 2004 v metalovém světě?
Tragické zabití Dimebaga Darella 8.prosince bylo pravděpodobně věcí, která zasáhla
metalový svět minulý rok nejvíce.
Které album roku 2004 bylo podle tebe nejlepší?
Nejsem si jistý, opravdu jsem si tolik nových alb minulý rok nekoupil. Asi album Toma
Waitse, myslím že se jmenovalo Real Gone.
Které bylo tvé první metalové album? Jak jsi začal poslouchat metal?
Moje první hardrockové albem bylo Razor’s Edge of AC/DC a odtud se to ubíralo
dál… Master of Puppets od Metallicy bylo prvním, které bylo o něco tvrdší.
Se kterou slavnou (nebo neslavnou) osobností by sis přál setkat?
S Hunterem S. Thompsonem, ale ten se zabil takže se to pravděpodobně nestane…
bylo by pěkné potkat se se Sturem Dahlströmem, je to švédský autor píšící opravdu
blíznivé věci :)
Co cítíš, když jsi na pódiu? O čem přemýšlíš?
To je různé, můžeš prožívat tolik emocí během vystoupení… většinou jsem plný
energie a vzrušený… o čem přemýšlím? O čemkoliv, ale většinou jsem příliš
zaměstnaný hudbou, než abych přemýšlel o něčem jiném, nebo si prohlížím holky
v první řadě.
Jaké jsou tvé koníčky? Co děláš ve svém volném čase?
Rád čtu a dívám se na filmy, taky čas od času sportuju, abych se udržel ve formě…
Rozhodně nemám nějak moc volného času, protože mám další dvě skupiny, Silent
Voice a MentalCareFoundation(www.silentvoices.net, www.mentalcarefoundation.tk),
ale to je tak jak to mám rád, prostě miluju muziku!
Na koncertech nebo nebo na klipu Don’t Say A Word používáš zajímavý typ
kláves… proč zrovna tento typ?
Myslím že je nudné být nafoukanec v blbém rohu za svými klávesami, a tohle je pro
mě způsob jak se pohybovat a dělat blbosti. Na druhou stranu je opravdu těžké trefit
správné klávesy, když přitom skáčeš kolem, ale dostávám se do toho.
Jak jsi vstoupil do Sonaty? Kde jsi hrál předtím?
Uviděl jsem na jejich stránkách, že potřebují nového klávesáka, poslal jsem jim demo
a dostal jsem pozvání, které jsem přijal. Hrál jsem všechno možné, od jazzu & rocku
po hudbu do divadla a nevím co ještě, ale zrovna před Sonatou jsem hrál ve dvou
kapelách, Silent Voice a Requiem (www.requiem.kpnet.com), později jsem odešel
z Requiem abych založil MentalCareFoundation.
Která ze skladeb SA se ti nejvíce líbí z textové stránky?
Moc se o texty nestarám, ale možná Broken (z Winterheart’s Guild), přestože mi
Tony zničil mou představu o ní tím, že mi prozradil opravdový příběh.
Udělá Sonata nějaký další klip pro album Reckoning Night?
Videoklip? Nejsem si jistý, ale pravděpodobně ne, ještě uvidíme.

Jsi ovlivněn klasickou hudbou? Který je tvůj oblíbený klasický skladatel?
Míval jsem nějaké klasické hodiny když jsem byl dítě, takže tehdy jsem získal
všechny druhy inspirace, ale teď jsou moji oblíbení skladatelé Chopin, Tschaikowsky
a možná Rahmaninov… opravdu teď moc klasickou hudbu neposlouchám.
Hrál jsi na jiný nástroj, než jsi začal hrát na klávesy?
Ano, na klavír, který je úplně odlišný nástroj než synthy a varhany; klávesy jsou
stejné, ale to je tak všechno.
Mohl bys napsat komentář o albech SA na kterých jsi hrál? A jaký je tvůj názor
na ty, kde jsi nehrál?
Raději nebudu komentovat alba SA na kterých jsem nehrál, protože by to nebylo vůči
některým fér. Reckoning Night je jediné album SA, na kterém jsem hrál a použili jsme
na něm všechny druhy kláves. Myslím, že hlavní novou věcí pro SA na Reckoning
Night byl právě zvuk varhan a možná některé více orchestrální části. Jinak jsme
použili základní prvky Sonaty, mnohohlasy, rychlé vyhrávky a mnoho sól. Opravdu se
těším na další, aby se ukázalo, s čím jsme schopni přijít, a posunout Sonatu na další
úroveň. Zrovna teď ale máme plno koncertů, takže to bude nějakou dobu trvat.
Cheers, greeting and rock'n'roll
Henrik / sonata
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