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NYTT ALBUM SLIPPES 25. AUGUST!
Sanger for katten er Åselill Sæthres andre soloalbum. Sammen med pianist Eyolf Dale og saksofonist André
Kassen har hun tatt fatt på det som kan komme til å bli Norges glemte musikalske skattekiste; den norske
kabaret- og revymusikken. Musikken sikter seg inn på et nytt publikum, samtidig som musikerne håper det vil ha
en forfriskende tilbakeskuende verdi for de mer nostalgiske lytterne.
Sæthre har de siste årene arbeidet med repertoaret fra hovedstadens Chat Noir gjennom masterstudier og
konsertvirksomhet. Gjennom samtaler med Kari Svendsen, Tom Sterri, Andreas Diesen, Roy Hellvin, Bentine
Holm, Vibeke Sæther og Gunnar Sæther har hun tatt del i deres erfaringer med dette materialet. Tekstene til
Willhelm Dybwad, Finn Bø, Arne Svendsen, Arild Feldborg og Alfred Næss har på denne innspillingen fått nye
arrangementer, og tolkningene slippes løs i albumformat på Ponca Jazz Records. Med tekst og historiefortelling
som rettesnor synger Sæthre oss gjennom en kraftig porsjon hjerte, smerte og drømmer, fortolket med
kjærlighet og historiefortelling, uforbeholdent renvasket for jantelov og masse frihet!

Velkommen inn i en verden der sangene fra Chat Noir er på sitt ukjente
nummer av liv, men fortsatt ved god helse. Kjære publikum, katten er ute.
Måtte den leve lenge og vel!
------------------------------------------------------------------------------------------------------OM ARTISTEN
Åselill Sæthre er en norsk sanger, tekstforfatter og komponist fra bygda Siljan i Telemark. Hun fikk i 2015
tildelt Statens kunstnerstipends diversestipend for Nyutdannede kunstnere til videre arbeid med å formidle den
norske kulturskatten i norsk kabaret- og revymusikk. Sæthres musikk befinner seg ofte i et kryssingsfelt mellom
jazz- og visemusikk, med fokus på bærende melodier og stor frihet gjennom improvisatoriske tilnærminger. I
Sæthres egne komposisjoner kan man ofte ane en underliggende inspirasjon fra den norske kabaretmusikken og
sjømannsvisenes fortellinger. Hun debuterte i 2013 som soloartist med egenkomponert julemusikk på albumet
Krumkakesanger. Sanger for katten er hennes andre album hvor den norske kabaret- og revymusikk får svinge
seg i Sæthres musikalske univers.

www.aselill.no

Sporliste:
1. Å blei det av deg? (Per Kvist/Irving berlin)
2. Sorte øyne (Vilhelm Dybwad/Russisk tatervise)
3. Livet og lykken ( Vilhelm Dybwad)
4. Ei hel ei, ei halv ei (Arne Svendsen/Bronislaw Kaper)
5. Sisiken på Nellys hatt (Vilhelm Dybwad/Georges Raul)
6. Det hender så mangt på Hovedøen (Vilhelm Dybwad/Willy Kierulf)
7. En liten vise (Arnulf Øverland)
8. Er du glad i meg ennå, Karl Johan? (Carl Christian Bøyesen/Stikkan Andersson)
9. Norge i rødt, hvitt og blått (Finn Bø/Erik Larsson)

Musikere: Åselill Sæthre – vokal, Eyolf Dale – piano, André Kassen – sax
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