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Det var et på alle måder tragisk tab, da Kira Skov pludselig mistede sin mand, Nicolai Munch-Hansen, i slutningen af februar 2017.
Nicolai var foruden at være Kiras ægtemand og far til deres søn,
Morgan, også hendes tætteste musikalske samarbejdspartner igennem de sidste 13 år. Ligesom han som kunstner og del af et musikalsk fællesskab fremstod som en af de fremmeste, en kunstner af
et unikt format der med sin bas som udgangspunkt skabte en helt
egen musik.
Som en måde at bearbejde sin sorg begyndte Kira kort tid efter
Nicolais bortgang at skrive sange til sin mand. Sange om livet og
den pludselige død og det chok som fulgte i kølvandet. Dette blev
en måde at give sorgen en form og ligeledes har det skabt en aura
af fortsat kommunikation, båret af Kiras og Nicolais meget stærke
fælles sprog i musikken.
Dertil kommer, at den nøje udvalgte cirkel af musikere på pladen,
der alle synes ud af samme dna som Nicolai Munch-Hansen, har
formået at skabe en følelse af fortsættelse frem for afslutning. Tag
bare bassisten Anders “AC” Christensen, der med en åndelig brors
indsigt har kunnet gå ind og være den musikalske stemme, der
taler på Nicolais vegne, vel at mærke med sit helt eget og unikke
udtryk. Kira Skov har skrevet en række personlige sange, men
hun har også på sin rejse gennem Sorgens Land fundet trøst og
inspiration i Den Tibetanske Dødebog og hos digtere og forfattere
som Rainer Maria Rilke, Walt Whitman, Marilynne Robinson og
Naja Marie Aidt. Sangene tager udgangspunkt i Kiras personlige
tab, men på samme tid favner den et universelt tema, som berører
os alle. Med Echoes Of You markerer hun sig igen som værende
en af vores fremmeste sangerinder og sangskrivere, der synes at
toppe for hver udgivelse. I en musikalsk og kreativ væren, som
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synes uden grænser. Det musikalske univers udfolder sig i intime
rammer med en sparsom instrumentering: Elektriske- og akustiske
guitarer, violin, cello, kontrabas og perkussion. Det er sange med
historiefortællingen i centrum, med referencer til en sangskrivertradition som bekender sig til bl.a. Leonard Cohen, Joni Mitchell
og Townes Van Zandt.
Kira Skov indspillede den nye musik i Portisheads studie i Bristol,
sammen med sin mangeårige samarbejdspartner, produceren og
trommeslageren John Parish (PJ Harvey, Sparklehorse, Tracy
Chapman m.fl.). Indspilningerne fandt sted i december 2017.
Den amerikanske alternative countrystjerne Bonnie Prince Billy
indvilligede i at synge med på et par sange, og som et ekstra
kuriosum har Kira skrevet en duet som er en slags samtale med
Nicolai. Lyt især til den dybt unisone væren mellem den danske
verdenssangerinde og Bonnie Prince Billy på LILAC SKY, hvor
den akustiske bas er helt nær og ekkoer af Marie Jagds violin agerer poetisk skærebrænder i en produktion, der emmer af producer
John Parish, af Kira og ikke mindst om evigheden i løftet mellem
to ægtefolk, der stadig er forbundet hånd i hånd. Desuden optræder Bonnie Prince Billy som en skygge i slutningen af pladens
titelnummer The Echo of You.
Nicolai Munch-Hansen var en stor fan af Bonnie Prince Billy,
så det er meget smukt at han på sin egen måde giver Nicolai en
stemme i musikken.
Således sættes et minde over kunstneren Nicolai Munch-Hansen,
der samtidig er en fortsættelse af den kunstneriske rejse, som er
Kira Skovs egen, og hvor hver en spillet og sunget strofe synes
vedkommende og fra hjertet.

Kira Skov (voc, ak g), Oliver Hoiness (g), Anders Christensen, (b, p), Silas Tinglef (d, ak g, voc), John Parish (d ak g, voc),
Maria Jagd (v, voc), Barney Morse-Browne (cello), Hopey Parish (voc). Bonnie Prince Billie (voc).
The Echo of You / The Basement / Lilac Sky / Everything Reminds Me of You / If Not Winter / Spirit Shed / Soul in the Ceiling /
Supernatural Ecstacy / I Tried to Look into Your Eyes in a Photograph Today.
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