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Udkrystalliseret liv tappet direkte fra kilden
Fra upcoming til ’second coming’…
HELGE DAMSBO, sangskriver, sanger/guitarist, journalist:
Jeg har mine rødder på 70’ernes folkrock-scene. Dengang mange duokoncerter med Finn
Olafsson og Poul Halberg. Efter 30 år som journalist er jeg vendt tilbage til musikscenen
med mine egne historier. Sange på dansk om den store frihed og uudslukkelig længsel.
Livshistorier om tilstande, følelser, længsler, relationer, eksistens. Om den snoede vej frem
mod at finde hjem til sig selv. Og ind til roen i centrum af eksistensen. (Ovenstående foto,
med tak til Flemming Hjøllund, Frederikssund Festival 2014).
Efter min ”genkomst” i 2005 med albummet ”Langsomme dage” har jeg udgivet en række
albums. Solo og i duo-konstellationer med Ida Olsson (SE) og Marie Funch (DK). Her et klip
til Ida og mig fra 04.11.2017 på DK4, hvor vi spiller vores radio-hit ”Cassiopeia”, som
hærgede Dansktoppen og TopCharlie i 2007/2008 (Nedenstående foto, med tak til DK4).
https://www.youtube.com/watch?v=sZ8YusgE-xQ
Fire-fem hjerter af Erik Jensen i POLITIKEN. Airplay på P4/P5. Alle albums produceret af
Flemming Rasmussen i Sweet Silence Studio, the one and only, for mig. Og med support fra
venner som Nils Tuxen, Poul Halberg, Finn
Olafsson, Lars Hybel, Gert Smedegaard, Knut
Henriksen, Assi Roar, Rikke Lie, Lone Selmer.
Senest på radio-singlen ’Stille hjerte’ fra 2015,
som glædeligvis stadig spilles jævnligt i DR.
https://www.youtube.com/watch?v=xrD73e8Vzfs
I den kommende tid gælder det primært verden
uden for producerens beskyttede værksted. Live-scenen kalder. Fremover vil jeg spille dels
solo-koncerter, dels i duo- og band-konstellationer med Ida og nogle af mine ”brothers in
arms.” Ida og jeg har dog en ny dansk/svensk pop-duet single på bedding i starten af 2018.
Lyt på din foretrukne streamingtjeneste eller Youtube:
Artistnavne: Helge Damsbo, Damsbo & Olsson, Marie Funch & Helge Damsbo.
Kontakt: Slow Day Music, 2015-3099, d@msbo.dk, helgedamsbo.dk, facebook: Helge Damsbo - music

