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GRØN / SKY
(Anders Lønne Grønseth & Anja Eline Skybakmoen)

Ord frå ein annan skog
(songar til tekst av Halldis Moren Vesaas)

22.1.2016

PLING014

CD / digital

Anja Eline Skybakmoen: vokal; Anders Lønne 
Grønseth: treblås, perkusjon, tangenter; Marius
Gra�: gitar; Anders Aarum: tangenter, Ola
Grønseth: trommer; Sebastian Haugen-
Markussen:kontrabass; Bjarne Magnus Jensen: 
�olin, Ida Bryhn: bratsj, Erlend Habbestad: cello

Grøn / Sky er kort for Anders Lønne Grønseth og Anja Eline Skybakmoen. På albumet «Ord frå ein annan skog» 
fremfører de Anders Lønne Grønseths tonsettinger av Halldis Moren Vesaas dikt. I jazzinfluert visedrakt, 
akkompagnert av et skreddersydd kammerensemble, søker de å fange stemninger og følelser i Halldis Moren Vesaas 
tekster, og underbygge det symbolske og formmessige innholdet i lyrikken. Platetittelen spiller på Halldis Moren 
Vesaas diktsamling «I ein annan skog» fra 1955.

Halldis Moren Vesaas (1907-1995) tekster er unike og poetiske skildringer av ungdom, forelskelse, vennskap, 
parforhold i lykke og i motgang, morsrolle og etter hvert den modne kvinnens perspektiv på livet og gleden ved ny 
kjærlighet. Hun benytter enkel og jordnær symbolikk til å få fram stemninger og emosjonelle antydninger i et 
klassisk og lettfattelig formspråk. Tematikken er sprunget ut av livsfaser, personlige erfaringer og observasjoner om 
mennesker og samfunn. Hennes åpne, ærlige og direkte skildringer av det kvinnelige sjels- og følelsesliv er like unikt 
i dag som det var da det ble utgitt.

Anders Lønne Grønseths tonsettinger tar utgangspunkt i et sobert melodisk stilspråk som trekker på jazz- og vise-
tradisjon med gitar som akkompagnement. Arrangementene med stryketrio og innslag av klaver og slagverk gir farge 
og variasjon til lydbildet og gir denne platen et særtrekk av nesten sakrale stemninger. Anja Eline Skybakmoens klare 
og uttrykksfulle stemme formidler tekst og innhold med presisjon, nærhet og eleganse.

Anja Eline Skybakmoen (f. 1984) har gjennom det siste året for alvor etablert seg som en av våre mest spennende 
artister; gjennom utgivelsen av sitt andre soloalbum «Echo», som vinner av P3s Raga Rockers-coverkonkurranse 
med «Noen å hate» og ikke minst den famøse framføringen av sistnevnte som satte sitt preg på forrige valgkamp. 
I tillegg er hun aktiv i folkemusikkgruppa Eplemøya Songlag og vokalkvintetten Pitsj. 

Saksofonist og komponist Anders Lønne Grønseth (f .1979) gjør med sin bakgrunn i jazz og samtidskomposisjon et 
stilistisk sidesprang med denne utgivelsen. Han er bl.a. aktiv med jazzkvartetten Sphinx, duoen Anders Lønne 
Grønseth&David Arthur Skinner og samtidsgruppen Mini Macro Ensemble. 

Anders Lønne Grønseth, tlf.: 91107487, algronseth@gmail.com, www.andersgronseth.com
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