Esben Amdisen

“Sange i Sort”
Esben Amdisens sange maler billeder og tegner
portrætter af folk, der befinder sig i et opgør med
omverdenen eller i et personligt opgør med sig selv.
Dette gøres med en humor og et nærvær, der byder op
til både latter og tårer.
Esben har levet et rastløst liv som daglejer,
universitetsstuderende og cykelsmed. Herfra kommer
en stor del af inspirationen til sange der skildrer
personer i utilpassede miljøer eller sammenstød
mellem modsatrettede miljøer. Sangene er kærlige,
ironiske og ikke mindst nærværende fortællinger om
mennesker på godt og ondt.
Musikken er et sammenstød mellem den traditionelle
amerikanske og svenske folk/rock tradition og den
alternative pop. Den er melodisk, dynamisk og
håndspillet. Teksterne er på dansk.
Esbens historie går fra en tidlig ungdom på Sydfyn
med en klassisk violin spændt under hagen, til de mere
beskidte dele af undergrundsscenen i København i bl.a.
ungdomshuset, med Surf og Punk Musik i bands som
Daniel & Dollars og Nat&Gal.
I 2012 besluttede Esben, i samarbejde med
Troels Hammer (The Holiday Show, Inouwee), at lave
et soloprojekt.
Med hjælp fra musikerne Christian Norup (Cody, Bite
the Bullet), Niels Troest (Inouwee), Steffen Buhl
Larsen (Mother Empire), John Greany (Ok Easy,
Scarlet Chives) er den første udgivelse kommet til
verden.
Musikken er blevet spillet løbende på P6Beat og Esben
har været featured i ”debut på P6Beat”
Vinylen ”Sange i sort” er bl.a. anmeldt af Gaffa (4
stjerner) med følgende ord ”…Der lægges et ikke
uanseligt poetisk overskud for dagen i Amdisens
lakoniske sangforedrag…”

Live
Esben har allieret sig med backingbandet ”De blege
mænd i sort” og har gennem de sidste år spillet rundt i
landet på spillesteder og festivaller.
Inspirationer
Allan Olsen, Michael Wiehe, Bellman, Joakim
Thåström, Grizzly Bear, Arcade Fire
Udgivelse - “Sange i Sort” maj 2014
Vinyl samt digital EP på 6 numre via eget pladeselskab
- Pladeselskabs Records
Produceret og mixet af Troels Hammer og mastereret
af Morten Bue
Links:
Soundcloud
Facebook
Youtube
Kontakt:
esbenamdisenband@gmail.com
Telefon: 26 35 87 43	
  

