Kim Skovbye og Peter Brander

Kim Skovbye og Peter Branders “From the Heart” er en farverig rejse
i grænsen mellem fantasien og bevidsthedens verden og samtidig
en fortælling om, at større ting skabes, hvis man tør give slip.
“Opgaven var enkel: Lav en række meditationsnumre, der får lytteren til at give slip, så vores behandling virker bedre”, fortæller
harpespilleren Kim Skovbye, der sammen med guitaristen Peter
Brander blev kontaktet af Behandlingscenter Tjele, som manglede
musik til en af deres behandlingsformer, hvor meditation indgår.
Umiddelbart en opgave, der virkede rimelig ligetil, men de to erfarne musikere, der til dagligt har deres samarbejde i rockbandet “The
North”, måtte snart sande, at mange års samarbejdsformer og regler
måtte ophæves for at kunne skabe det rum, hvor komposition og
musikalsk intuition kunne få frit løb.
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En fremmed i studiet
“Det var fuldstændig fremmet for os at gå i studiet uden en køreplan. I 10 dage spillede vi, hvad der faldt os ind, og i dag har vi en
klar fornemmelse af, at det, som vi begge bidrog med, blev fortolket
af en helt ‘tredje’ musiker i rummet, som Peter og jeg havde skabt
gennem musikken.”
For Kim med mere end 15 albums bag sig, som alle er blevet til med
en meget struktureret tilgang, og Peter, der de sidste 20 år har sat et
stort fingeraftryk på den danske rockscene, var det en stærk og lidt
skræmmende oplevelse.
“Da de 10 dage var gået, var kompositionerne færdige. Vi forstod
ikke helt, hvad der var sket, men vi havde med vores “tredje” musiker skabt et af de bedste album i vores lange samarbejde, og vi følte, at vi havde ramt præcist det, som Behandlingscenter Tjele havde
efterspurgt”.

At give slip
Selvom der nu er gået adskillige måneder, siden albummet blev
færdigt, vender Kim stadig tilbage til det med en undren: “Nu har
jeg hørt det igennem rigtig mange gange, og jeg forstår stadig ikke
helt, at det er mig, der har skabt det, og jeg ved, at Peter har det på
samme måde. Jeg kan endda falde helt væk til musikken, noget som
jeg aldrig før har kunnet med mine egne kompositioner. Vi er blevet

klogere. Ved at give slip på struktur og planlægning og overgive os
til det umiddelbare har vi skabt noget dybere.
Derfor er titlen “From the Heart” mere rammende end nogensinde.”
På Tjele er man begejstret for musikken. Den har opfyldt sit formål
til fulde, og en af musikkens brugere, musikeren Michael Falch, kalder den “et særtilfælde af høj kvalitet!”.

Et tilfælde bliver til en succes
Oprindeligt skulle “From the Heart” ikke have været udgivet, men
udelukkende være et tilbud til Tjeles brugere. “Nærmest for sjov
sendte vi projektet uden speak til Fønix Musik, som tidligere har
udgivet flere af vores ting, og da de hørte resultatet, overbeviste de
mig om, at musikken fanger så dybt i bevidstheden, at den skulle
være tilgængelig for alle, der mediterer eller blot har brug for en
musikalsk pause i hverdagen”.
Derfor er “From the Heart” nu tilgængelig på CD fra Fønix Musik og
har allerede på få uger efter release’en solgt godt - både i Danmark
og i flere andre lande.
“At skabe “From the Heart” har været en stærk musikalsk udvikling
for os, og vi har fået en masse nye erfaringer, som vi kan bruge i
vores daglige samarbejde i “The North””, slutter Kim Skovbye.
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