KRISTIN ASBJØRNSEN
ALBUM RELEASE

Traces Of You
9.mars 2018 slipper Kristin sitt nye album “Traces of You” i
Norge.
Sangene åpner et nytt terreng i Kristins mangefasetterte
univers.
Med sterk meloditeft og poetisk lyrikk veves gitarer,
vestafrikansk kora og stemmer sammen i et vakkert og
meditativt lydlandskap. Uttrykket er nakent og detaljrikt,
med avtrykk fra vestafrikansk musikk, vuggesanger og
kontemplativ, nordisk jazz.
“Traces of You” har en stillferdig intensitet, båret frem av
det spesielle nærværet i Kristins sang.
Pressekontakt:
Albumet tar utgangspunkt i sanger fra Kristins bestillingsverk
Inger Bråten
“Traces of You” for Global Oslo Music i 2016. Musikken
Killer Inc.
mobil: +47 48 100 906
har allerede høstet mange lovord, med fremføringer under
inger@killerinc.no
Olavsfestdagene, Oslo World Music Festival og Vossajazz.
Kristin har skrevet all tekst og musikk. Albumet er skapt i
GLOBAL SONICS
nært samarbeid med hennes mangeårige gitarist Olav
post@globaloslomusic.com
+33 664443388
Torget og lydmaestro Ulf Holand. Albumet introduserer et
nytt musikalsk møte med den gambiske koraspiller Suntou
Susso. Kristins lyrikk er oversatt til vestafrikansk mandinka, i
berørende samsang med Suntou. Sildrende afrikanske ornameneter står i lekende dialog med et klangfylt gitarunivers.
Sangene er som váre fornemmelser; om livsavtrykk, nærvær og kjærlighetens omdannelser.
Albumet “Traces of You” er første utgivelse
på den nye publiseringsplattformen
Global Sonics, som eies av kurator og
konsertarrangør Global Oslo Music.
Global Sonics spesialiserer seg i nye
kreative møter mellom kunstnere fra hele
verden. Albumet utgis internasjonalt i
samarbeid med Øra Fonogram/Rough
Trade og Musikkoperatørene/Phonofile.

MUSIKERE:
Kristin Asbjørnsen – vokal
Olav Torget – gitarer, bass & perkusjon
Suntou Susso – kora & vokal
Anders Engen – perkusjon & vokal
Monica Ifejilika – vokal

Innspilt og mikset av Ulf Holand i HolandSound.no
Produsert av Kristin Asbjørnsen med Torget&Holand

OM KRISTIN ASBJØRNSEN:
Kristin Asbjørnsen er en av de mest kritikerroste stemmene i
norsk musikk gjennom de siste 20 år. Hennes kunstneriske
uttrykk har møtt stor interesse internasjonalt. I 2013 utgav Kristin
det kritikerroste soloalbumet ”I’ll Meet You In The Morning”
(Universal/Emarcy) – som videreførte hennes mangeårige
arbeid med afroamerikanske spirituals. I 2009 ble ”The Night
Shines Like The Day” utgitt. Hennes første soloalbum ”Wayfaring
Stranger – A Spiritual Songbook” (som solgte til Platina) og
”Factotum” (Soundtrack album til Bent Hamer’s film om Charles
Bukowski) i 2006, markerte for alvor Kristins virke som sanger
og låtskriver på et internasjonalt nivå. Kristin samarbeider
med den sørafrikanske acappella gruppen Ladysmith Black
Mambazo og med pianist Tord Gustavsen.Hun var i mange
år sentral i ensemblene Krøyt, Dadafon og Kvitretten og har
en rekke cd-utgivelser bak seg. For sine arbeider har Kristin
mottatt Spellemannspriser, Alarmpris, Edvardpris, Kanon-pris
(Beste Filmmusikk) og den Franske Mondomix-Babel Med
Music Award.

Kristin og Olav Torget har utviklet et tett kammerspill
gjennom mange års musikalsk samarbeid. Gitarspillet til Olav
er i særklasse, hans uttrykk er blant annet utviklet gjennom
mangeårig fordypning i sør- og vest-afrikanske musikktradisjoner
(særlig griot-musikk fra Senegal). Olav er flittig brukt gitarist i
ulike pop/jazz/verdensmusikk sammenhenger. Han utgav et
solo-album “Suburban Jive” i 2007 til strålende omtaler og har
også produsert en rekke album for ulike artister.
Suntou Susso er oppvokst i en griotfamilie i Gambia og
sammensmelter sin rike mandinka tradisjon med nye musikalske
impulser. Han har en sterk lyrisk og groovy kraft, og er i dag
en mye brukt koraspiller, perkusjonist og sanger i England. Han
medvirket bla som koraspiller, sanger og komponist på den
svenske ”Medan Vi Lever” filmen og spiller bla med Seckou
Keita og i Ghazalaw ensemblet.

DISKOGRAFI
Kristins bandutgivelser og soloalbum
Kvitretten: ”Voices” (Curling Legs, 1996).
Krøyt: ”Sub” (Curling Legs 1997)
Coloured Moods: ”Coloured Moods” (Rim Records, 1998)
Kvitretten: “Everything turns” (Curling Legs, 1999)
Krøyt: “Low” (Bp, 1999)
Krøyt: “Body Electric” (MNW, Ep 2001)
Dadafon: “And I cant stand still” (Rim Records, 2001)
Krøyt: “One heart is too small” (MNW, 2001)
Kvitretten: “Kloden er en snurrebass som snurrer oss” (Curling Legs 2002)
Dadafon: Release Me (Via Music, 2002)
Dadafon: “Visitor” (Via Music 2002)
Dadafon: “Harbour” (Emarcy, Universal 2004)
Dadafon: “Lost Love Chords” (Emarcy, Universal Music 2005)
Factotum: Movie (US/Norway – IFC Films 2005)
Factotum Soundtrack: “Factotum” (Milan Music, France/USA 2006).
Kristin Asbjørnsen: “Wayfaring stranger – a spiritual songbook” (Universal Music 2006/ 2007).
Nymark Collective with Kristin Asbjørnsen: “Bessie Smith – Revisited” (Universal Music 2008).
Kristin Asbjørnsen: “The night shines like the day” (Universal Music 2009)
Tord Gustavsen Ensemble: “Restored, Returned” ECM 2009
Kristin Asbjørnsen: “I’ll meet you in the morning” (Universal Music 2013/2014)
Kristin Asbjørnsen: “Promise” Singel for “Traces of You” (2017 Global Sonics)
Kristin Asbjørnsen: “You Hold me While Leaving Me” Singel (2018 Global Sonics)
Kristin Asbjørnsen: “Traces Of You” (2018 Global Sonics)

Kristin medvirker også på flere andre albumutgivelser, inkl Ketil
Bjørnstad’s ”A seafarer’s song”(Universal 2004).

Lytt til Kristins sanger fra

“TRACES OF YOU”
HER

1. By Your Side
2. You Hold Me While Leaving Me
3. She Holds My Hand
4. Promise
5. We Haven’t Found Our Way Back Home
6. Goodbye
7. Finally
8. I Won’t Leave The Room
9. Spring Reappears
10. Traces Of You
11. Vil Du Være Her Bestandig
Live videos: YouTube Kristin

www.kristinasbjornsen.com

