
PRESSE – ESBEN AMDISEN (LIVE VIDEO)

Esben Amdisen har udgivet en række plader de sidste fem år, og har med sit orkester Nye
Katastrofer søgt at redefinere grænserne mellem moderne lyd og klassisk visesang. 
Esben stammer fra de sydlige kanter af Fyn, og har oplevet livets skyggesider på klods 
hold – både på egen hånd og omkring sig. Dette tager han udgangspunkt i, når han skriver
sange. I den kommende tid spiller Esben live med guitarist Steffen Buhl Larsen, i en intim 
duoopsætning, der søger at præsentere gamle – og nye – sange i en mere vedkommende
indpakning. Esben er inspireret af klassisk sangskrivning fra USA, Sverige og Danmark, 
hvor narrativet går hånd i hånd med den gode melodi. En slags moderne visesang. 
 
Disse sange stammer fra en livevideo/ep, der vil blive udgivet i en nær fremtid

ALVERDENS STILHED
En sang om udkantsdanmark, som i disse tider, bliver mere og mere til en slags 
spøgelsessteder:
AMDISEN: ”På Lolland brændte man i 90'erne gårde ned for ikke at lade dem stå tomme 
hen og Lolland har for mig stået som det ultimative billedt på udkantsdanmark. Det er 
nådesløst fladt, vindblæst og kynisk brugt til landbrug. Jeg så på et tidspunkt en poetisk 
skildring af nogle personligheder på Lolland: ”Homo Lollandensis” - Bl.a. skildres en mand 
der er blevet træt af de store flade vidder og derfor har han bygget et bjerg med trillebør, 
skovl osv. En anden går rundt og renser grøfterne i lokalområdet og da jeg så den 
skildring af den gamle bondemand/daglejer sidde i sit køkken og fortælle om alt det liv der 
var i de dage, hvor landbruget havde brug for mange hænder. Skildringen er tildelt den 
mand og hans historie. Der står stadig faldefærdige huse som monumenter på fortidens 
storhedstid. ”Her løb en gang børn, Før den evige regn”.

DET ONDE
En sang om det ondes indflydelse på det moderne samfund, svunget i en flot, 
samtidsfolket melodi. En sang der også har fåe en sær aktualitet, på grund af COVID-19.
AMDISEN: ”Det onde udspringer fra en oplevelse i byen Kandy på Sri Lanka.Da min 
kæreste og jeg befandt os i byen, var hele landet underlagt en undtagelsestilstand på 
grund af et terrorangreb. Ud over at det blev mørkt om aftenen, så blev byen også lukket 
kl. 20. Hele fuglesekvensen i første del af sange er fortællingen om, hvordan menneskene
gik ind og lukkede døre og skodder, som fuglene gradvist indtog byen. Nu var vi jo selv 
nødt til at gå ind og lukke dørene, men fra vores hotel kunne vi se de sorte fugle sidde på 
alle tilgængelige tage og træer. Det kunne ikke bare ses. Det var også meget tydeligt at 
høre. Sangen er også et varsel om en fremtid der åbner op for en ny verden. Det er en 
verden, hvor de stærke vil sejre og de svage tabe. Her dør tolerancen og individualismen. 
Livet og oplevelse, luksus og glæde kan kun praktiseres med forbehold og findes som 
udgangspunkt kun i drømmene.

På scenen og bag mikrofonerne høres: 
Esben Amdisen – sang, akustisk guitar, sangskrivning
Steffen Buhl Larsen – elektrisk guitar, back-up vokal

Teknik/lyd/miks: Troels Hammer
Video/klip: Tor Amdisen
PR: Simon Heggum
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Videopræsentation
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Wkx5tmrX4&feature=emb_logo

Facebook
https://www.facebook.com/esbenamdisenband

Spotify
https://open.spotify.com/artist/3VviFjPFZ24r9YRaDsymoW
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