STIG SKOVLIND på vej med ny single og nyt album.
Stig Skovlind, sanger og sangskriver, udsender sit første soloalbum på dansk.
Stig er lige nu i fuld gang med at færdiggøre sit nye album ”Nærmeste Solopgang”
med 12 sange, der alle er skrevet af ham selv. Som titlen antyder, kan Stig noget med
ord, og han ønsker ganske enkelt at skabe en følelse af solopgang... Også når solen
nogle gange går ned.
Det er første gang, Stig synger på dansk, og sangene trækker tråde gennem hele hans
liv og karriere frem til i dag.
Fra Nørrebro til Sydamerika – og videre til nærmeste solopgang…
Poesien, følelserne og historierne tager dig med på den rejse, der startede på Nørrebro
i 1963, og som i 1984 bragte Stig i sejlskib over Atlanten, med rygsæk alene rundt i
Sydamerika – og sidenhen på musikalske eventyr i Cuba, Honduras og Cape Town.
Drevet af sin evne til at skabe iørefaldende melodier og poetiske vers med dybde har
Stig kastet sig ud i et nyt eventyr. Og hvor han tidligere kaldte sig musiker, kalder han
sig nu SANGSKRIVER med store bogstaver. Ordene træder således frem foran musikken, og blotter Stig som menneske, hvor det prætentiøse falder bort til fordel for det
ægte.
”Nærmeste Solopgang” rammer hele dette vidunderlige liv ind og dufter af reggae,
afro, salsa og jazz, samtidig med at det er let, blødt, pæredansk og fuld af kærlighed
til livet.
”Jeg vil gerne række ud fra det kærlige og skrøbelige punkt i mig selv til det ligeså
kærlige og skrøbelige punkt i dig gennem mine melodier og mine ord, som jeg har
arbejdet intenst på selv at være afsender af. Jeg har forsøgt at finde ind til, hvem jeg
er som kunstner, og hvad det er, jeg kan bringe ind i verden”, siger Stig.
Karrieren.
Stigs karriere omfatter ca. 200 Koda-registrerede sange (heraf flere anvendt til film),
albummet ”Busborg”, som han var primær sangskriver og drivkraft bag, og han har
siden midt i firserne spillet hundredvis af koncerter med festorkestret ”Beverly Hills
Orchestra”.
Han har udsendt to soloalbums på engelsk med titlerne ”Coffee & Love” (2004) og
”Breaking News from the Coffeeshop” (1996), hvor han viser sin store passion for
verdensmusikken med sange klædt i afrikanske og latinamerikanske rytmer og farver.
Det nye album er indspillet i samarbejde med et super rutineret hold musikere, og
resultatet er opløftende og livsbekræftende. Og lige til at fejre den opgående sol med!
Albummet ”Nærmeste Solopgang” er indspillet i Sund Sound Recording Studio og
udkommer på Giant Sheep Music i efteråret 2013.
Første single ”Lommerne fulde” er planlagt til udgivelse i september 2013.
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1. Lommerne fulde
2. Nødblus
3. Solen er min søster
4. For altid – for altid
5. Nærmeste solopgang
6. Dem ved siden af *
7. Livet kysser os i bølger
8. Stjerner på tapetet
9. Sjælen
10. Timer, dage, uger, år
11. Lige under overfladen
12. Shanghai
									
Musikere:
på alle tracks undtagen ”Dem ved siden af”:
Tracks:

Steffen Qwist (guitar)
Rune Harder Olesen (percussion)
Jon Bruland (bas)
Jeppe Gram (trommer)
Bobo Moreno (backing vokal)
Gry Harrit (backing vokal)
Stig Skovlind (vokal, klaver, keyboards)
Yderligere:
Mathias Heise (mundharpe) på ”Lommerne fulde”
og ”Nærmeste solopgang”
Lelo Nika (harmonika) på ”Nødblus”, ”Livet kysser os i bølger”
og ”Timer dage uger år”
Jacob Tesch (tema guitar) på ”Nødblus”
Julio Cesar Jimenez (chorus piano) på ”Nærmeste solopgang”
		
* ) på ”Dem ved siden af” medvirker:
Steffen Qwist (guitar)
Lars Mitch Fischermann (trommer)
Yasser M. Pino (kontrabas)
Marie Dam Jensen (backing vokal)
Bobo Moreno (backing vokal)
Stig Skovlind (vokal og klaver)
Indspillet i:

Sund Sound Recording Studio, januar-marts 2013
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