Ny CD
”Songs Never Lie”

Et musikalsk ja til livet
fra bandet Potters Jig

Potters Jig, der har rod i det østjyske, giver på sin
fjerde CD en musikalsk status på livet, som bandets medlemmer holder så meget af. Fire af
de i alt 14 numre er selvskrevne numre, der
bærer forsanger Nanni Lorenzens signatur.
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”Vi elsker livet i Potters Jig. Vi slår det fast med syvtommersøm med denne CD, hvor numrene tilsammen afspejler
tilværelsen med alle dens nuancer. Fra glæde til sorg. ”
Sådan indledes teksten i bookletten, der følger med den nye CD.
Formuleringen er et ekstrakt af det univers, som CD’ens 14 varierede numre tilsammen skaber.
Nanni Lorenzens swingprægede nummer, ”Songs Never
Lie”, er derfor også valgt som titelnummeret.
Sang og musik rummer det hele og udtrykker den sande
tilstand. Det stod klart for hende i turbussen hjem fra
Tønder Festival i 2013. Hovedlinjerne og teksten til nummeret ”Songs Never Lie” formede sig momentant i hendes hoved, og i løbet af vinteren fik hun i tæt samarbejde
med Lars Damkjær komponeret nummeret færdigt.
Basis i musikstilen er stadig med inspiration fra det irske,
skotske og engelske, spundet over folkemusiktraditio-
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nen. Celtic Folkrock, kalder Potterne det selv. Men
strejf af jazz og poprock fandt på bandets tredje
CD i 2010, Hustle & bustle”, vej til repertoiret, og
generelt findes der ingen officiel genrebetegnelse for det ”potterske” musikunivers.
Ordene ”Potters Jig” opfattes derfor også blandt
mange i den fasttømrede fanskare mere som
et begreb end som et bandnavn - et begreb, der
favner både musik, humor og nærvær ved live
optræden.
At CD’ens numre kan stå distancen også udenfor studiet
og skivens faste runde form fik bandet bekræftet under
blandt andet dette års Tønder Festival. Her er Potters Jig gennem mange år fast indslag ved koncerter på både Tønder Camping og kultpubben ”Hagges” i
Tønder. At dømme efter publikums reaktioner blev de nye, selvskrevne numre godkendt. Og
det til den gode side.
Det livsbekræftende, musikalske ”ja til livet” fra Potters Jig udgives efter et år, hvor bandet
har mistet to medlemmer. Erik Bromand, forsanger Nanni Lorenzens ægtemand og bandets
lydmand og sanger, måtte i efteråret sidste år opgive kampen mod sygdommen ALS. Og i
sommer - efter indspilningen af CD’en i foråret - døde Benny Holm Henriksen, lydmand i
bandet og på CD’en med på bohdran og percussion.
”Ved at vove livet, elske, holde af og glædes, så risikerer man også at miste og møde sorgen.
Sådan er kontrakten med livet,” konkluderer bandet i CD’ens booklet, og dedikerer i den forbindelse nummeret ”The Rose” på CD’en til Erik Bromand.

Fakta

Titel: Songs Never Lie
Indspillet i Marco Studio foråret 2014, hvor Lars Marco har forestået produktionen
Udgivet: November 2014

Besætning på CD’en “Songs Never Lie
Nanni Lorenzen:
Anton Niebuhr:
Christian Wetterstein:
Henrik Tranum:
Jørgen Christensen:
Jørgen Møller:
Lars Damkjær:
Benny Holm Henriksen

Vokal
Fløjter, bodhran og vokal
Trommer, percussion, sækkepibe og kor
Guitar og kor
Violin, mandolin, mandola og kor
Bas og el-guitar
Keyboard, harmonika og vokal
Bohdran og percussion

Serridslev
Stautrup
Gram
Odder
Hou
Stautrup
Hou
Mesing

Benny Holm Henriksen døde pludseligt i august og nåede aldrig at opleve CD’en færdig.
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Indhold ”Songs Never Lie”
1	Passionate kisses
Af: Lucinda Williams
2
		
		
		

Songs never lie
Tekst: Nanni Lorenzen
Musik: Nanni Lorenzen og Lars Damkjær
Arrangement: Potters Jig

3 Teribus / The reel Heidjig
		Traditionel march / Jig af Jørgen Møller /
Reel af Lars Damkjær
		 Arrangement: Potters Jig
4 The Rose
		 Af: Amanda McBroom
5 Carla with a K
		 Af: The Hooters
6
		
		
		

Eternally
Tekst: Nanni Lorenzen
Musik: Nanni Lorenzen og Lars Damkjær
Arrangement: Potters Jig

8 Oceanos
		 Af: Coast
9 Spancill Hill/ Rakes of Kildare
		 Af: Michael Considine/ Traditionel irsk Jig
10
		
		
		

My broken eyes
Tekst: Nanni Lorenzen
Musik: Nanni Lorenzen og Lars Damkjær
Arrangement: Potters Jig

11 Don’t say okay
		 Af: Shane Michael Howard
12 Haste to the Wedding
		 Traditionel skotsk Jig
13 Johnny B.
		 Af: The Hooters
14 Mens de andre sover
		 Af: Hugo Nørgaard
		 Arrangement: Potters Jig

7 I´ll tell me ma/Farewell to Whisky
		Traditionel
		 Arrangement: Potters Jig
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