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Sangerinden, musikeren og komponisten, Kira Skov
udgiver nyt album, indspillet i Wales og i København i
samarbejde med sit faste band og med producer, guitarist og trommeslager John Parish. En opfølger til succesalbummet, When We Were Gentle, hvor Kira igen
viser nye musikalske veje for sin omfattende musikalske
produktion.

Samarbejdet med den engelske producer John Parish har
med tiden udviklet sig til en tæt sparring, hvor de i 9 måneder op til det nye album, har udvekslet musikalske idéer. Og
for at kunne fokusere endnu bedre på de enkelte numre blev
produktionen delt op i to faser. En uge i Rockfield Studio,
Wales i foråret, og i sensommeren et par uger i STC studio
i København.

Kira debuterede på den danske musikscene i 2002 med Kira
and The Kindred Spirits og har siden etableret sig som en
artist med mange facetter. Gennem de seneste år har hun
markeret sig med sin successfulde hyldest til Billie Holiday
på Memories of Days Gone By, med udgivelsen Persona i
tæt samarbejde med punk-legenden Peter Peter og med
The Cabin Project der udgør hendes seneste anmelderroste
samarbejde med Marie Fisker. For sin forrige solo udgivelse,
”When We Were Gentle” (2013), vandt Kira to Steppeulve,
som årets vokalist og for årets udgivelse, en Carl pris som
årets tekstforfatter og blev desuden tildelt et eftertragtet og
prestigefuldt 3-årigt kunstnerlegat af Statens Kunstfond.

Kira: Jeg kontaktede John via MySpace tilbage i 2008, da hans
arbejde med især PJ Harvey fascinerede mig. Vi har siden haft
et tæt samarbejde og vores fælles musikopfattelse gør, at han
får det bedste ud af mig og mine numre.

Kira: Det handler om at turde tage chancer og at kunne miste
det hele hver gang. Risikere mit publikum og den hylde jeg er
blevet placeret på. Skal det fungere skal jeg være tro mod mig
selv, der skal være en relevans og samtidig en uforudsigelighed,
der gir’ den nødvendige spænding i arbejdsprocessen.

May Your Mind Explode a Blossom Tree er sange, der bevæger sig omkring temaer som krig, kærlighed og tab. Tekster
der synes at drage os ind i flere bevidsthedslag, hvor Kira’s
personlige begejstring for store digtere som Walt Whitman,
Charles Bukowski og Dylan Thomas nok kommer til udtryk.
Og musik forløst på bedste vis af Kiras stærke band, med
sin mand, bassisten Nicolai Munch-Hansen, og de to, man
kan fristes til at sige, musikalske troldmænd Oliver Hoiness
(guitar) og Simon Toldam (keyboards), der begge præsterer
en næsten grænseløs musikalske idérigdom, og bag trommerne: producer John Parish..

Kira Skov (voc, ac. g), Nicolai Munch-Hansen (bass, cello, p, g, voc), Oliver Hoiness (g, keys),
Simon Toldam (p, keys), John Parish (d, voc).
Now I know / I celebrate my life / A smile to remember / I would give it away / Coincidence is all that counts / May your mind explode a blossom tree / Down in the Valley / Alone with everybody / The Sun a lonely host / Never young
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