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Aktuell med albumet ”Mine” som lanseras 29 oktober 2012

Sara Nordenberg är sedan
länge ett respekterat och
eftersökt namn i sångsammanhang. Sara har aldrig
gjort ett album i eget namn.
Förrän nu.
Saker händer ofta inte förrän det är meningen och denna gång var hon verkligen
redo. Albumet ”Mine” har tillkommit i ett
kreativt flow som tagit fram det bästa ur
henne både som sångerska, kompositör
och textförfattare. Ofta i samarbete med
andra.
Musikaliskt finns många beröringspunkter med det som kommit att kallas ”Americana”. Element av country, blues, soul och
pop blandas i en självklar mix som är Saras
egen. Musikerna har spelat tillsammans:
organiskt, avskalat och följsamt. Allt för låten. Detsamma gäller Saras sång. Hon har
nått en nivå som sångerska där hon inte
behöver bevisa vad hon kan. I stället fokuserar hon på att ge varje låt det uttryck den
behöver.
Många av låtarna handlar om att våga
möta sig själv och sin omgivning med öppna ögon. Här finns texter om hopp, längtan
och frustrationen över att inte alltid kunna
fånga dagen – men också tacksamheten
över att ha goda människor omkring sig.

Materialet har skrivits ihop med andra –
Peter Hallström, Pelle Ankarberg, Anders
Lundquist, Daniel Zannger Borch, Paul
Börjesson och Stefan Ekstedt och är alltid
skrivet med utgångspunkt från Saras erfarenheter och identitet, både musikaliskt
och textmässigt. ”Det var varit väldigt
Nashville-aktigt. Jag sätter mig ner med
folk jag tycker om, fikar och pratar om livet. Vi hittar ett groove och låter allt växa
fram naturligt”, ler hon.

”Upplevelserna är personliga
men musiken känns osvensk:
mer naturliga referenser är
amerikanskor som Alison
Krauss, Linda Ronstadt eller
Bonnie Raitt.”
Sara tar med befriande självklarhet och
auktoritet plats som frontfigur. Det har
definitivt hjälpt att hon känner att hon har
något att säga. ”Albumet ”Mine” handlar
om att hamna närmare samtalet. När man
känner att orden betyder något blir det
lättare att kommunicera det musikaliskt”.
Sara har en historia att berätta. För
några år sedan gick hon in i väggen. Hon
hade alltid varit den glada och duktiga, som
hjälpt fram andra. Många av låtarna handlar om resan till den hon är nu; en person
som vågar sätta gränser och erkänna sina
egna behov.

”Det har varit en lång resa,
men jag har kommit ut
starkare – och tydligare.”
Sara beskriver albumets framväxt som ett
långt lyckorus. ”Både skrivandet och inspelandet har präglats av ett flow som
närmast varit euforiskt. Mycket beroende på alla fantastiska människor som jag
haft omkring mig. Alla har bidragit till att
jag kunnat göra det album som jag drömde om att få göra och samtidigt har de satt
sina fingeravtryck på resultatet.”
Producenter är Fredrik Landh (elbas,
kontrabas, gitarr, percussion, kör) och Clas
Olofsson (gitarr, pedal steel, dobro, mandolin).

”Jag övervägde en rad olika
producenter men gick inte
loss på tanken. Fredrik och
Clas kändes däremot helt rätt.
De kompletterar varandra
och förstår sig på min musik.”
På albumet medverkar även Peter Hallström (piano, Rhodes, kör), Nicci Notini
(trummor, percussion), Richard Nilsson
(orgel), Paul Börjesson (banjo) och Martin
Landh (stråkarrangemang).
Resultatet är ett album med en rad tidlösa kvaliteter – en karismatisk sångerska
med något att berätta, starka melodier,
ett mustigt samspel och en luftig, sensuell
ljudbild.
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