BELLE
Den 10 februari släpper B E L L E sin debutskiva på Hoob Records.
B E L L E är sångerskan, improvisatören och kompositörens Linda Oláhs band och består av
några riktiga ädelstenar på den svenska och europeiska improvisationsscenen. Vi är extremt
glada över att få vara med och sprida denna säregna musik.
B E L L E för liksom lyssnaren bortom det
vardagliga, utan att romantiskt flyta bort
och tappa greppet om verkligheten. Musiken rör sig reservationslöst över genregränserna, improvisation blandas med komposition, strävhet med smäckra melodier,
tumult med struktur. I musikens parallella
förhållanden bildas en påtaglig trovärdighet
och nödvändighet. En önskan av att bli hörd
och ett löfte om ärlighet.
Såhär säger Linda själv om skivan:
- B E L L E s debutskiva har fått ta tid. Den
har fått växa fram. En längre tids komponerande och reflektion har fått ta form
organiskt och i stark samklang med min
egen personliga, om inte rent av privata,
utveckling.
- Jag upplever att det jag har försökt att
åstadkomma med dessa kompositioner är
att fånga och återgiva små korta ögonblick – glimtar. Intima upplevelser och känslor, darrande nära både kropp och sinne.
Resultatet blev en transparent, naiv, snudd
på banal musik. Tillsammans med den fantastiska skara musiker som jag har haft ynnesten att jobba med på denna skiva, har
materialet sedan filtrerats och berikats. Lager efter lager av dessa musikers empatiska
förhållande till kompositionerna och deras
rika musikalitet har till slut skapat en komplex och trovärdigare bild av det ursprungliga ögonblick som kompositionen födds ur.
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Arbetet med skivan har tagit över två år, delar av musiken skrevs en lång tid innan dess.
Mycket eftertanke, flera vändor i studion.
Tiden som det har fått ta har gjort materialet stadigare, tidlöst, upplever Linda:
- Ögonblicken har nu slitits från sitt ursprungliga flyktiga tillstånd och är inte heller längre privata. De tillhör inte längre mig.
De tillhör alla mina jag, de förflutna och de
kommande, de tillhör musikerna som så
omsorgsfullt återskapat dem och de tillhör
dig som lyssnar.
Att respektera själva objektet (skivan och
omslaget) har också varit en viktig del i processen för Linda. Och tack vare det kreativa
arkitektkollektivet ”Gang of Six” har varje
skiva fått ett unikt utseende: var och en av
dem omsorgsfullt gjutna i återvunnen plast.
Några ord om releasespelningen också.
- Själva releasen som kommer äga rum i
Betlehemskyrkan i Göteborg den 10 februari är ett större samarbete med flera konstnärer som jag har haft lyckan att stöta
mig mot i en process att försöka ge releasen
samma trovärdighet som skivan fått genom
sina års arbete. Det kommer utmynna i en
gränsöverskridande föreställning där musik
vävs samman med både scenkonst och
video och där ensemblen får förstärkning av
några av Göteborgs finaste sångerskor och
musiker.
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