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De to sangerinder og sangskrivere Marie Fisker og Kira Skov 
er gået sammen i en ny konstellation under navnet “The Cabin 
Project”. I foråret 2013 drog de afsted til Canada for at isolere 
sig i en hytte dybt inde i de Canadiske skove. 
Her tilbragte de 9 dage med guitaristen Oliver Hoiness og 
multiinstrumentalsiten Ned Ferm og indspillede en plade 
i samarbejde med den legendariske tekniker og producer 
Mark Howard, bedst kendt fra hans 23 årige partnerskab med 
Daniel Lanois (Bob Dylan, Neil Young, Marianne Faithfull, 
Tom Waits, Iggy Pop m.fl.). Resultatet er blevet en dyb, rå og 
besjælet plade, med rødder i klassisk singer song writing a la 
Leonard Cohen, tilført et legende og fremadskuende vovemod. 
“Det har været et fantastisk og ganske særligt eventyr at ind-
spille denne plade. Marks indspilningsmetoder og inspiration 
i samspil med den vilde natur omkring os, tilførte meget til 
processen. Vi arbejdede impulsivt, med en rig udveksling af 
ideer og pladens udgangspunkt er baseret på liveoptrædener 
fra hele holdet, tilført minimale overdubs.  Det har været en 
meget intens, udfordrende og vidunderlig oplevelse. Sammen 
har vi bevæget os ned af en labyrint af spejlinger, hvor vores 
stemmer henholdsvis krydser hinanden og smelter sammen 
og skiftevis overtager lead og skygge. Dogmen var at bryde 
med den konventionelle duet og i stedet blive én stemme” 
udtaler Marie og Kira. 
Da de i foråret 2013 planlagde indspilningen af ”The Cabin 
Project”, var det en fælles musikalsk dokumentation de rent 
faktisk har taget tilløb til siden teenageårene, hvor de startede 
med at synge sammen. Det var dog først i 2007, da Marie og 
Kira blev inviteret til at optræde sammen i et DR hyldest pro-
gram for Johnny Cash (hvor de sammen sang First Time Ever 
I Saw Your Face), at kimen blev sået. 

Begge følte stor lyst til at udfordre og udforske den glæde de 
finder ved at synge sammen. Mulighederne i deres stemmer, 
dyrke kontrasterne og også lade dem smelte sammen i et fælles 
udtryk. Et samarbejde der har åbnet op for et lydbillede der er 
helt unikt, og som har inviteret dem begge til at søge i andre 
musikalske verdener, end hvor de hver især har befundet sig 
tidligere.
 Musikken der blev indspillet i den canadiske ødemark, nord 
for Toronto, er et par fortolkninger af kendte sange, og ellers 
væsentligst skrevet af Marie og Kira selv og af guitaristen 
Oliver Hoiness. Han er bærer af sin helt egen forunderlige ver-
den af guitar, på én gang uforudsigelig idérig og dynamisk og 
dragende, hans musikalske farverigdom sætter sit umiskende-
lige præg på disse indspilninger. Og så Ned Ferm, der her er 
nærmere sine rødder end hjemme i Danmark, amerikaneren 
og multiinstrumentalisten der har huseret på den danske sce-
ne siden starten af nullerne, behersker fløjte, saxofon, violin, 
klaver, keyboard, trommer m.m. Et usædvanligt talent af en 
jazz- og bluegrass musiker med højt til loftet. Mark Howard 
og Kira mødtes i forbindelse med en indspilning i 2008. Kira 
sendte ham et års tid senere optagelsen fra DR med Marie 
Fisker og hende selv. Mark blev fyr og flamme, men først i for-
året 2013 lykkedes det at samle alle til indspilningen i Mark 
Howards studie, til lejligheden indrettet i hytten langt ude i 
skoven. Musikken på dette album er først og fremmest beta-
gende smuk og sjælfuld. Den er tidløs, og den tager sig tid. To 
smukt sammensmeltede stemmer, nænsomt akkompagneret, 
på én gang diskret og omfavnende, men også med en stille tru-
ende vildskab lurende under overfladen. Vi er meget stolte af 
at kunne præsentere “The Cabin Project”.
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Lost Something In The Hills / Portrait of a Winking Nun / Seize My Ease.
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