Pressemeddelelse

Nyt album fra The Bob Nova Project
Albumtitel: Bob al den ting
Digital release dato: 15.10.21
Vinyl release dato: 15.12.21
Label:

I 2020/21 blev denne udgivelse til. I den periode satte pandemien
store begrænsninger for kunstnerisk udfoldelse. Men nye Bob
Nova-sange havde hobet sig op, så vi var bare forbandet nødt til at
indspille endnu et album. Denne gang med et dogme, som vi kunne
takke coronaen for; ingen gæstemusikere og ingen strygerarrangementer. Altså kun os, kvintetten The Bob Nova Project
tilbage til rødderne - diskret krydret med forsangerens egne korstemmer hist og her samt trommeslagerens percussion.

På dansk
Som altid bevæger bandet sig i et brasiliansk inspireret bossanova/samba univers, men denne gang valgte vi at synge på dansk.
Siden 70’ernes glade fordanskninger af brasiliansk musik har
dansksproget bossa/samba ikke været videre udbredt, så hvorfor
ikke give det et skud i 2021?
Sangene “Fra indre by til åbent land” og “Hvilken dag det er i dag”
er skrevet i og inspireret af foråret 2021. Teksterne indeholder her
åbenlyse beskrivelser af forår, men ganske umærkeligt og helt
ubevidst sneg en ny fornemmelse sig ind i sangene - fornemmelsen
af at være på vej ud af coronaen. En ny begyndelse, en frisk start.
Flere af sangene henter inspiration fra barndommen/ungdommen
i Nordvestjylland. Således er “Helt derud hvor det blæser” en vild
ode til Vesterhavet og “Sommerland” en lille sang om at sejle på
Limfjorden en tidlig sommermorgen.
Den lidt finurlige albumtitel, “Bob al den ting”, refererer ikke til at
vi har skrevet salmer - blot til at sangene er på dansk.
Og hvorfor slutter halvdelen af sangene på ordet “land”? Vi ved det
ikke, sådan blev det bare - svaret blafrer i vestenvinden...

På vinyl
Og nå ja, vi besluttede os for at dette fjerde album også skulle
udkomme på vinyl, men grundet råvaremangel i vinyl-branchen
får vi først pladerne i december (release den 15. december). Årets
julegaveidé? Det tror vi nok det er!
Hvorom alting er, så er vi glade og stolte over udgivelsen og håber
at I vil nyde musikken.
The Bob Nova Project
Efteråret 2021

Info
I: www.thebobnovaproject.com
E: thebobnovaproject@gmail.com
Og vi findes på FaceBook
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Sang, kor og akustisk guitar:
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Trackliste
01. Fra indre by til åbent land 3:28
HØR MUSIKKEN
02. Helt derud hvor det blæser 4:13
Tryk her og hør albummet
03. Hvilken dag det er i dag 4:11		
på en VIP side.
04. Solsort i solnedgang 3:22		
05. Giv mig en dag 3:59		
06. Ukendt land 4:45		 Eller gå ind på din
07. Sommerland 2:50				
streamingtjeneste og hør
08. Lykkeland 4:20			
det fra den 15.10.2021
09. Bobland 3:39			
10. Drømmenes hotel 3:18

