ÒEt album med en r¾kke ¿reh¾ngere, som med lidt held vil
nŒ ud til et endog meget stort
dansk publikum...Ó
**** Gaffa, oktober 2003
ÒEt sj¾ldent opbud af urkraft,
varme og ynde...Ó
Femina, 30. oktober 2003
ÒEn rigtig flot debut!Ó
***** Djembe, oktober 2003

K¾rlighedssange fra
et sydfransk bjergland
Intim og følelsesladet dansk debut: Pernilla Aidts ‘Serene’
Storslået natur og dybe følelser. Det var
inspirationen for Pernilla Aidt, da hun
komponerede musikken til sit debutalbum, ‘Serene’. Det skulle være ærligt
og personligt.
Hun er dansker, 37 år og har levet af at
synge, siden hun var 19. Men kun få af
hendes landsmænd har stiftet bekendtskab med Pernillas stemme, for hendes
sangerkarriere har udspillet sig i Frankrig.
Her har hun sunget Broadway-repertoire i
casinoer, på slotte og de store hoteller
langs Rivieraen, og jazz i Paris’ mange
jazzklubber og kældre som Le Bateau
Ivre og New Morning, samt på festivaler
som Printemps de Bourges og Jazz
Festival de Nice. I 1998 udgav hun et
album med jazzstandards og blev kåret
som “Årets Jazznavn” af den franske
pladebutikskæde FNAC.
I dag har Pernilla forladt bylivet og bor
højt oppe i Les Alpes de Haute Provence,
helt omgivet af naturen – i en schweizisk
alpehytte ved bredden af en bjergsø.

Hendes forhold til naturen kommer med
stor styrke til udtryk i hendes sange.
Pernilla tegner musikalske billeder af
havet, forårsregnen, solen og længslen i
alle regnbuens farver. Hun lader drømmene flyde og søger et udtryk, som
både er sårbart og intimt, men også
stemmingsfuldt og dragende.
Medvirkende på albummet er blandt
andre Kasper Tranberg (trompet), Jacob
Andersen (percussion) og Simon Lynge
(guitar og vokal). Pladen er produceret af
Klaus Bau Jensen (kendt fra Bliss og
Flipside) og Sebastian Lilja (Flipside).
Pernilla Aidt har en baggrund som
konservatorieuddannet klassisk
sangerinde og har sidenhen taget sig en
fire-årig uddannelse på Berklee College of
Music i USA for at fordybe sig i jazzens
univers. Da hun selv begyndte at skrive
musik, blev det imidlertid hverken til
klassisk eller jazz, men måske noget midt
i mellem – en hidtil uhørt sammensmeltning, som måske bedst kan klassificeres
som “ambient pop”.

ÒEn stemningsfyldt helhed, der
fordrer, at tilh¿reren s¾tter sig
ned og lytter efter...Ó
•rhus Stiftstidende, okt 2003

Fotos og video fra pladereception i K¿benhavn og
koncert i •rhus kan ses pŒ
www.mildrecords.com
Anmeldelser, radiointerview,
musikvideo og h¿jtopl¿selige
fotos til download pŒ
www.mildrecords.com
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