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HELGE DAMSBO / STILLE HJERTE
Tre superguitarister – Hybel, Olafsson og
Tuxen - mødes i Sweet Silence North
Det er med stor glæde, at jeg i dag udsender en ny
single med hjælp fra nogle af de største musikere i
kongeriget. Helt og aldeles håndspillet hos Flemming
Rasmussen i Sweet Silence North i Helsingør.
Giv den gerne et lyt på Youtube via dette link:
https://youtu.be/xrD73e8Vzfs

Jeg har været så heldig at kunne samle tre af landets
allerstørste guitarister. Lars Hybel med en formidabel Telecaster-solo, Finn Olafsson med sin
sublime, akustiske Martin D-45 guitar, og Nils Tuxen med sin pedal steel og elektriske barytonguitar. Folk, som jeg har arbejdet sammen med igennem tiderne, og som nu forenes i et skønt
stjerneguitarist-træf hos stjerneproduceren Flemming Ras. Der er både stor ro og masser af
fremdrift og intensitet i deres samspil.
Bunden må også nævnes. Assi Roar på bas og Gert Smedegaard på trommer. Mere elegant og
solidt bliver det ikke. Lone Selmer Roar og Rikke Lie lægger flødeskummet på toppen med deres
fine vokaler. Ingen computere og elektronik. Rent håndarbejde – som dengang i tidernes morgen.
Som altid hos mig går sangen tæt på det nære liv – inde ved kernen af eksistensen. STILLE HJERTE
er en klassisk historie om kærlighed, der forliser. En historie, som findes i millioner af versioner i
litteraturen og musikhistorien.
’Kigger ud af mit vindue
på en helt ny dag
byen er fuld af liv
men her er tomt og stille…’
Historik/baggrund: Sideløbende med et liv som freelance journalist har jeg de sidste 10 år udgivet
fem albums i DK og Sverige med mine egne sange/historier i forskellige konstellationer. Solo - og
duo med henholdsvis Marie Funch og svenske Ida Olsson. Med sange på dansk, svensk og engelsk.
Senest DAMSBO & OLSSON / DRIFTING CLOUDS (Gateway Music, 2012).
Tre af disse fik fine anmeldelser og fire/fem hjerter af POLITIKENS eks-musikredaktør Erik Jensen.
Og nogle titler blev lykkeligvis playlistet/spillet på P4. Og vi har da været lidt omkring i DK og
Sverige. Jeg glæder mig til en ’ny tid’ i 2016 med boybandet Rune Funch, Assi Roar, Gert
Smedegaard – med ind-imellem-support fra folk fra STILLE HJERTE-holdet.

