HelFlott Produksjon
har gleden av å presentere:

KRISTIN SKAARE ENSEMBLE
Kristin Skaare - flygel, trekkspill, m.m.
Nils Økland - fele
Erland Dahlen - trommer/perkusjon
Gjermund Silset - kontrabass
Einar Ytrelid - lyd design
______________________________________________________________________
Kristin Skaare begynte sin karriere i musikkbransjen som vikar for en full pianist og har
siden spilt med utallige norske og internasjonale artister.
Du har garantert hørt henne som med-musikant på bort i mot 100 utgivelser med de
fleste av våre mest kjente plateartister fra tidlig på 1990-tallet og fremover til i dag!
De siste årene har Skaare, i tillegg til kirkekonserter med Åsne Valland Nordli, Ola
Bremnes og Knut Erik Sundquist, også hatt en omfattende produksjon som komponist,
levert flere bestillingsverk i stort format og hun mottok nylig bransjeprisen
Kardemommestipendet fra komponistorganisasjonen NOPA.
Nå skal Kristin Skaare endelig få utfolde seg med sin egen musikk i konsertsammenheng.
I 2008 kom hun med cd-en VAR (Grammofon) med egne komposisjoner, og i 2013 fulgte
hun opp med utgivelsen ER (KKV), som opprinnelig var et bestillingsverk til Vossajazz.
Her er noen anmeldelser fra plateslipp og konserter:
Tor Hammerø, Nettavisen:
"I et par tiår har pianisten, trekkspilleren, komponisten og arrangøren Kristin
Skaare spilt ei viktig rolle i norsk musikkliv.
Vi snakker nemlig om en av de aller mest inderlige og allsidige
tangentbehandlerne innen et grenseløst musikklandskap kongeriket har å by på.
...De som vil unne seg sjøl eller andre i sin nærhet noe godt, varmt og inderlig trenger ikke å lete videre.»
Roald Helgheim, Dagsavisen:
"Multiinstrumentalisten som på piano og trekkspel har medverka på mellom femti
og hundre plater med kremen av norske artistar i alle sjangrar, som elles har ei
merittliste av musikalske prosjekt ho har vore med på som fyller ei bok - ho var
også den første kvinnelege pianisten på jazzlinja ved Institutt for Musikkvitenskap
i Oslo.
..For uansett sjanger – i kunsten å skape sterke og vakre musikkopplevingar – er
Kristin Skaare i ein klasse for seg.”
Jan Granlie, Jazznytt:
”Å forelske seg i en enkel melodistrofe skjer bare en sjelden gang. Som i åpningen
på Miles Davis «Kind of blue» albumet. På Kristin Skaares nye plate er det den
første i åpnings-salmen «Jag kan icke rakna dem alla» som setter meg ut. Vakrere
pianospill er det nesten ikke mulig å finne, kanskje med unntak av en og annen
«vridning» fra Keith Jarretts «The Køln Concert». Hvis jeg noengang blir spurt om
hvilke fem låter jeg vil ha i min begravelse, stiller Kristin Skaares nydelige
komposisjoner svært langt opp på listen. For dette er musikk som går rett i
ryggmargen.”

Kristin Skaare Ensemble er et ganske nytt band - materialet er hentet fra de to nevnte
album og nytt stoff er spesialskrevet for denne besetningen.
Om denne konserten sier Kristin Skaare:
”Jeg har vært så heldig å få velge med-musikere til bandet mitt fra aller øverste
hylle! Og jeg har tatt meg god tid til å velge!
Sammen har vi har funnet fram til et sanselig og vakkert musikalsk uttrykk; det
er stillhet i musikken, men også masse vital energi. Ofte trekker jeg inn kjente
melodier, så publikum har knagger å henge musikken på.
Mange forteller at denne «sitatbruken» fungerer som en slags historiefortelling, og
lytteren skaper sine egne indre fortellinger i møte mellom gjenkjennelighet og det
nyskapende. Jeg opplever ofte at publikum blir berørt under konsertene våre, og
det er en god følelse.
Jeg tror det i våre dager er et behov for å bli tatt med inn i et rom for ettertanke,
stillhet og klarhet. Mye av mitt eget indre, min kilde til energi i arbeidet som
skapende musiker, har gjennom flere tiår handlet om kontemplasjon.
Jeg har fått undervisning i kontemplativt arbeid og meditasjonspraksiser fra
lærere i tibetansk meditasjon i over 20 år. Denne innsikten - på et energiplanønsker jeg å ha med meg i musikken og dele med tilhørerne.
Konserten vår kan fremføres på alle scener, men vi i spiller gjerne i kirker!
De gamle kirkene som har stått her i hundrevis av år, flere av dem midt ute i
havgapet eller på annen måte omgitt av røff natur, er uimotståelige
konsertarenaer for denne musikkformen!"

Kristin Skaare Ensemble er klare for å turnere i hele 2015, og vi henvender oss på
denne måten med tilbud til alle arrangører, klubber, kirker og festivaler som vil gi sitt
publikum en stille, ambient og melodisk musikalsk opplevelse!
Alle henvender om konserter til:

HelFlott Produksjon
Helge Fløtten
Mob 906 06 516
helflott@gmail.com
Adr.: Einars vei 41d, 0575 Oslo
Org.nr.: 913 944 445
Konto nr.: 1602.49.23278

For mer informasjon, se www.kristinskaare.no, og hør hennes musikk her:

https://www.youtube.com/watch?v=xvJLFMizokk
http://www.kristinskaare.no/ER.html
http://www.kristinskaare.no/Hjem.html

