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Espen Berg Trio er en prisvinnende og kritikerrost norsk pianotrio med et nedslagsfelt som 
strekker seg langt utenfor landets grenser. Trioen har solgt ut konsertsaler i Tokyo, 
Guangzhou, Milano, Berlin, Aten og Hong Kong, og ble i 2019 omtalt som en viktig ny stemme 
i det overfylte feltet av post-E.S.T.-trioer i britiske Jazz Journal. Musikken kan gi assosiasjoner 
til Brad Mehldau, Keith Jarrett, Shai Maestro eller Tigran Hamasyan, men er først og fremst 
et personlig bidrag til fornyelsen av pianotrio-formatet og den nordiske jazzen, anført av en 
kombinasjon av sterke melodier, rytmisk kompleksitet, teknisk toppnivå og lekent samspill. 

I 2019 gjorde Espen Berg Trio et solid inntrykk på en samlet jazzbransje på jazzahead! i 
Bremen. Deres tredje album, Free to Play, ble listet i Downbeat som en av de beste 
utgivelsene det samme året, og fikk også solide anmeldelser i BBC (4/5), UK Vibe (5/5) og 
Jazz Journal (4/5). Trioen slapp sitt fjerde album, Fjære, på Odin Records i mai 2022, med 
Mathias Eick (trompet), Hanna Paulsberg (sax) og Silje Nergaard (vokal) som gjesteartister. 
Dette albumet ble erklært en ny klassiker av Morgenbladet, ble fremhevet som Best of 
Couleurs Jazz (FR), og ble omtalt som en sann nytelse i Nettavisen (5/6). Espen Berg Trio 
gjennomførte en releaseturné våren 2022 med konserter i Norge, Tyskland, Nederland, 
Sverige, Danmark, Litauen, Estland, Latvia, Storbritannia og Hellas. 

Espen Berg ble omtalt som en ekte mesterpianist av AllAboutJazz.com (US) som følge av at 
han ga ut debutalbumet Noctilucent i 2012. Han ble tildelt JazZtipendiatet på Moldejazz i 
2016, og skrev bestillingsverket MAETRIX for Trondheim Jazzorkester samme år. Han er kjent 
for sitt samarbeid med blant andre Silje Nergaard, Hildegunn Øiseth, A Tonic For The Troops, 
Daniel Herskedal, Mathias Eick, og Bridges feat. Seamus Blake, i tillegg til en rekke andre. 
Våren 2022 urfremførte han bestillingsverket Water Fabric på Jazzfest i Trondheim, Maijazz 
og Oslo Jazzfestival, og han slipper sin tredje soloplate i oktober 2022, The Trondheim 
Concert, som er en live-recording av en fritt improvisert solokonsert. 
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