
      

 

Superfly 
 

Superfly er et musikalsk kollektiv, der består af fire meget rutinerede musikere med lange karrierer 

bag sig. I Superfly har de spillet sammen siden 2006 - men individuelle relationer i bandet er langt 

ældre. De er - sammen og hver for sig - tæt på at være institutioner i fynsk musikliv og er aktive i 

en lang række genrer og sammenhænge.  

 

De har spillet alt fra free-jazz over folkemusik, bluesrock, Tiptoe Bigband, musik på teatrene, jobs 

med symfoniorkestre til pop med Kim Larsen, Anne Linnet og Burhan G. 

 

Superfly udgav i 2016 sit seneste album, ‘Quadro’, som blev modtaget med fine anmeldelser. Jazz 

Special kaldte således pladen for ‘en dejlig og vigtig udgivelse’. Pladen fik også en del airplay på 

P8 Jazz. Superfly har også lavet ‘Quadro’ som videoalbum.  

Bandet har i en årrække arbejdet med at udvikle en række metoder til kollektiv komposition. Det er 

der kommet en række helt unikke musikstykker ud af, som kan høres på Quadro. Siden har 

Superfly skrevet masser af ny musik og en ny plade er klar i efteråret 2020. 

 

Live er Superfly en fascinerende oplevelse. Publikum bliver virkelig ‘inviteret indenfor’ og bliver 

taget med på en musikalsk rejse med de historier, der knytter sig til den enkelte musikstykker. 

Det er svært at genrebestemme Superflys musik. Der er et utal af forskellige musikalske 

referencer i spil - måske er rock/surf/prog/reggae/funk/jazz dækkende… 

Superfly har tidligere udsendt to albums - 'Big Shihip' i 2007 og 'Airways' i 2010. 

Lyt til Superflys albums på Spotify, Apple Music, Tidal, osv. 

 

Superfly er: 

Chano Olskær; trommer 

Bo Gryholt; bas 

Morten Nordal; guitar 

Hans Mydtskov; saxofon 



      

 

 
 
 
Chano Olskær - f. 1974 
Uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium. 

Kåret til Årets Fynske Jazzmusiker 1999. 

Aktiv i en lang række jazz-sammenhænge. Har foruden Superfly indspillet plader med bl.a. Trio 

Chroch, Yak, Povo, Emil Hess, Tiptoe Bigband, Anders Dohn, Christian Frank og Mauro Patricelli. 

Har medvirket som musiker i en række teater- og operaforestillinger. 

Spiller i Tiptoe Bigband og med den italienske pianist Mauro Partricelli med hvem han har 

indspillet to plader, der har fået international anerkendelse - bl.a. i verdens største jazz-magasin 

Down Beat. 

 

Morten Nordal - f. 1970 
Uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium. 

Kåret til Årets Fynske Jazzmusiker 2002. 

Aktiv i en lang række sammenhænge. Har foruden Superfly indspillet med bl.a. Christian Søgaard 

Trio, Helene Blum, Tiptop Bigband, Habedekuk og i eget navn. 

Har undervisningsprojektet Nordal Brothers med sin bror Jesper, der også er guitarist. Spiller i 

Tiptoe Bigband. 

Har medvirket som musiker i en lang række teaterforestillinger og spillet med flere af landets 

symfoniorkestre. 

Er adjunkt på Syddansk Musikkonservatorium. 

 

Hans Mydtskov - f. 1961 
Uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium. 

Kåret til Årets Fynske Jazzmusiker 1997. Aktiv i en lang række sammenhænge og genrer. 

Aktiv musiker siden 1980 med Odense som udgangspunkt. Har foruden Superfly indspillet med 

bl.a. Lasse Helner, Ole Friis, Serras, Tiptoe Bigband, Nordens Tone, Harald Haugaard og Helene 

Blum. Har modtaget adskillige DMA-statuetter som medlem af det banebrydende folkfusionsband 



      

 

 

 

Serras med hvem han har turneret over hele Europa og i USA. Har medvirket som 

musiker på en række teaterforestillinger og komponerede sammen med resten af Serras 

musikken til forestillingen ‘Kierkegaard’ på Odense Teater i 2004. Har turneret med Burhan G på 

dennes Showtime-turné. Spiller i Tiptoe Bigband. 

Er lektor på Syddansk Musikkonservatorium. 

 
Bo Gryholt - f. 1963 
Selvlært og aktiv musiker siden 1983. 

Har foruden Superfly indspillet og turneret med Kim Larsen og Kjukken (1995-2002), Anne Linnet 

(2005-2011) og en lang række øvrige solister og bands. 

Har arrangeret og produceret Anne Linnets ”Her Hos Mig” album fra 2005. 

Har medvirket som bassist på en lang række musicals på Odense Teater og Fredericia Teater. 


