Blue Heaven - "10 års jubileum"
Den danske dansebandduoen Blue Heaven bestående av Bent
Kristensen og Yvonne Mølgård er for tiden ute med sin 10 års
jubileumsplate som inneholder både nye låter samt låter fra de
tidligere produksjonene til Blue Heaven, et par av dem omtalt
tidligere på denne siden. Ialt 20 låter har de tatt med på
jubileumsplata si og noen av dem er skrevet av Blue Heaven selv
mens andre låter er gjort av andre kjente og dyktige danske
låtskrivere samt noen fra både Sverige og Norge, bl.a Linda
Torgersen og Erik Lihm.Plata er en oppsummering av duoens 10
første år og deres 5 tidligere album. For dere som har hørt Blue
Heaven før så vet dere at dette dreier seg om dansemusikk av det
tradisjonelle slaget, både swinglåter og gode ballader om
hverandre.
Låtene jeg har valgt ut til ukens presentasjon i For Swingende er følgende:
"Et navn på din dør" - En låt signert Sofus Kornebæk og Keld Heick
"En dør på klem" - Nok en dansk originalmelodi skrevet av Lars Ole Eriksen og Lone Tranberg
"Ud i det blå" - En glad og sommerlig låt som er skrevet av Lars Ole Eriksen og Kent Hartmann
Plata er produsert i BH Studio av Blue Heaven selv med god hjelp av Paw Vester Kristensen, Erik
Rasmussen, David Henriksen og Renet Taagehøj. Yvonne Mølgård synger på samtlige låter mens
Bent Kristensen spiller keyboard og gitar. De 20 låtene spenner fra internasjonale storslagere til
danske originallåter av godt merke og det hele låter både behagelige og velbalansert og Yvonne har
som vanlig en myk og god stemme å lytte til.
Terningen lander på en 4'er for plata "10 års jubileum" og indikerer at dette er en plate som er vel
verdt å anskaffe seg hvis man liker dansebandmusikk/dansktopmusikk av det gamle, tradisjonelle
slaget, og skulle du ønske å bestille plata eller lese mer om Blue Heaven kan det være nyttig å
besøke bandets hjemmeside på www.blue-heaven.dk

