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Det tredje album
Efter de to anmelderroste albums - New View 2011 og Sleepers
Express 2014 - sender The Bob Nova Project nu det tredje album på
gaden. Bandet excellerer fortsat i engelsksproget, bossa nova baseret
jazz tilsat en knivspids pop. Altid egne kompositioner og altid med
fokus på den gode sangbare melodi og den vedkommende tekst.
Albummets ti stærke tracks leveres med indlevelse og elegance i
stemningsfulde, flotte arrangementer.
Også denne gang er det lykkedes at få Live Foyn Friis med på flere
af numrene. På det forrige album smeltede Lives skønne, sprøde
stemme sammen med Sverre Stein Nielsens bløde, tilbagelænede
vokal på bl.a. sangen Dance, og det gav massivt airplay på P8 Jazz.
På det nye album synger hun igen med på to indbydende duetter, og
denne gang er en af hendes egne sange også at finde på udgivelsen.
Hele albummet er skrevet, produceret og mixet af Stein and Engelhardt - aka Sverre Stein Nielsen og Thomas Engelhardt Rasmussen
– bortset fra I’ve Flown Around the World, som Live Foyn Friis har
skrevet tekst og melodi til.
Tekstuniverset
Kærligheden og dens mange facetter for mennesket midt i livet, er
omdrejningspunktet på albummet.
Den evige, ultimative kærlighed mellem to mennesker, på tværs af
tid og rum, behandles på titelnummeret Golden Sun - en smuk og
storladen duet med Live Foyn Friis. Så bliver det ikke mere romantisk.
Lidt mere jordnært og pragmatisk handler Keep Moving On og What
Do We Do om, at blive ved med at kæmpe for kærligheden i det langvarige forhold.

Ny holdopstilling
Bagkæden på holdet er blevet skiftet ud, og det har givet plads til et
par friske og bundsolide nye indskiftninger i form af trommeslager
Lars Møllenberg og bassist Johannes Liingaard Jørgensen. Lige siden
de gæve gutter trådte ind ad døren, har bandet arbejdet på de 10
nye sange, og selvfølgelig også spillet det gamle materiale live ved
flere lejligheder.
Bandet er:
Lead vokal og akustisk guitar: Sverre Stein Nielsen
Elektrisk guitar: Thomas Engelhardt Rasmussen
Saxofon: Freddy Rasmussen
Trommer og percussion: Lars Møllenberg
Bas: Johannes Liingaard Jørgensen
Gæstevokal: Live Foyn Friis
Trackliste
01. golden sun
02. with open hearts
03. keep moving on
04. agent island

Goodnight Love og Sweet Laura er kærlighedserklæringer til børnene,
hvor førstnævnte er godnatsangen til det lille barn, og den anden
er sangen til barnet, der står på dørtærsklen til voksenlivet. Reelt en
konfirmationstale med melodi.

05. sweet laura

Come Fall er en efterårssang, som egentlig handler om ønsket om at
dele livets efterår sammen med den udkårne. Romantisk igen? Joh,
en smule.

09. mashed potatoes

With Open Hearts skiller sig lidt ud på albummet, ved nærmest at
være en protestsang, hvor budskabet er at den universelle kærlighed
kan overvinde alt, hvis vi tager os sammen…

Info
I: www.thebobnovaproject.com
E: thebobnovaproject@gmail.com

06. i’ve flown around the world
07. what do we do
08. come fall
10. goodnight love

Albummet findes desuden på
alle musikstreamingtjenester!

