Helene Bak: Still there is me (ny EP)
D. 15/9-17 udgiver Helene Bak EP’en ”Still there is me”. EP’en rummer 5 sange om
livet og de forhindringer, vi alle støder ind i, når vi efter bedste evne forsøger at leve
det.
For 2 år siden brød Helene Bak gennem lydmuren med debutalbummet ”Oh So
Quiet”. Flere sange fik spilletid på bl.a. P5, og anmelderne gav albummet mange
fine ord med på vejen.
“…som en flaksende, fragil sommerfugl bevæger hun sig med sin imødekommende,
favnende og behagelige stemme igennem et dusin selvkomponerede sange som et
hypersensitivt medium. Den mørktonede mezzosopran leverer jazz-pop af meget høj
standard i et univers der på forunderlig vis forener så forskellige musikalske poler som
Bonnie Raitt, Kate Bush, Björk og Andrea Corr.”
(Martin Loft, LOFTsKAMMER)
“Et album til alle årstider og til alle tidspunkter af døgnet.” (Henning Høeg, BT)
Helene Bak er vokset op med Vestkystens store vidder lige uden for døren, og i hendes
sange mærker man både den bidende vind og det blikstille hav. Helene har hul igennem
til de helt store følelser, og hun formidler med en sjælden nærhed, der giver lytteren
adgang til hjertets bagdør.
Stilmæssigt har Helene siden debuten flyttet sig mere i retning af folk/country/americana,
som hun også snusede til på debuten. Alle sange er håndspillede og der er i
indspilningsfasen lagt vægt på et live set-up og det umiddelbare og ærlige udtryk.
Helene Bak har sunget siden hun var barn og altid vidst, at “musikken ville hende”. Hun
blev i 2013 uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole med
rytmisk klaver som hovedfag.
DR Bigband opførte i 2013 sangen “It’s Spring” i forbindelse med konkurrencen ”Årets
Nye Jazzstjerne” og inviterede derefter Helene Bak til at være solist ved samme
konkurrence året efter.
På “Still there is me” bliver Helene bakket op af sit faste band Michael Vestbo (guitar),
Jens Jefsen (bas) og Søren Pedersen (trommer). EP’en er produceret af Mikkel Bøggild
(Barrow mm.), som også medvirker på pladen på diverse strengeinstrumenter.
“Helene Bak! Dansk kunstner i international klasse og helt bestemt en sanger og
sangskriver, vi kommer til at høre mere til.” (Allan E. Pedersen, rootszone.dk)

