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Status for 2011 og planerne for 2012
Det forgangne år bød på mange spændende oplevelser, hvor jeg atter fik mulighed for
at prøve mig selv af i nye musikalske sammenhænge. Jeg fik selvfølgelig spillet en lang
række koncerter. Både med og uden mit fantastiske backingband ’Rejseholdet’.
Herudover startede 2011 med en ambitiøs TV2 Bornholm/Musikhuzet satsning under
navnet og udsendelsesrækken ’2 & 2’, hvor seks sangere og sangskrivere blev koblet
sammen, nå ja - 2 og 2. Min musikalske makker var sangerinden Henriette Hansen
Koefoed, som jeg jo har arbejdet ganske meget sammen med tidligere. Det blev en flot
produktion af høj professionel standard i både lyd og billede. Samt en udsøgt fornøjelse at
arbejde med en så dygtig sangerinde og det helt forrygende backingband bestående af
bassisten Michael Friis. Thor backhausen på tangenter og Lars Juhl på trommer. Hvilket jo
stort set også svarer til den faste besætning i Rejseholdet.
Sensommeren er traditionen tro ensbetydende med Bornholms Kulturuge. Her gav Jeg og
mine ’nye’ spillekammerater sangskriverne Kalle Brandt og Mikkel Thomas, 3 meget
velbesøgte koncerter under konceptet ’Kofods sange’. Vi fortsatte også dette samarbejde
på en ’vild’ Spil Dansk tour de force fra Bornholm til Nordjylland og Thy lejren og tilbage
igen på 24 timer.
I september spillede jeg på Copenhagen Songwriter Festival. Et glimrende initiativ af Brett
Perkins, som fortjener at vokse sig endnu større. Herefter stod den på lidt fortjent ferie,
inden jeg sluttede 2011 af med at være musikalsk gæst i Danmarks mest lyttede
radioprogram på DR P4 ’Café Hack’, hvor værten Søren Dahl, havde mig i den bløde
interviewstol og hvor jeg efterfølgende spillede live i æteren.
Jeg nåede også lige at give en enkelt koncert i december. Singer-songwriter-Circle på
Svanekegaarden, sammen med sangskriverne June Beltoft og den nu Danmarks berømte
og forhåbentlig snart Europa berømte Soluna Samay, som er et fantastisk ungt talent med
en blændende musikalsk fremtid foran sig, hvis jeg skal spå. Dejligt at lille Bornholm kan
blive ved at producere så meget musikalsk originalitet og kvalitet.
Lige inden 2011 lukkede og slukkede, lykkedes det i 11. time også, at få færdigproduceret
og trykt albummet ’Hundevagt’ med Bagholdet, som jeg jo også en del af. Albummet
rammer sandsynligvis gaden i februar/marts 2012.
Det tegner altså til at blive endnu et begivenhedsrigt år, hvor selvfølgelig Bagholdets
album Hundevagt skal lanceres. Yderligere vil samarbejdet omkring Kofods sange i
’Thomas Brandt Billing’, som trioen nu officielt kalder sig, blive intensiveret. I det vi
planlægger at gå i studiet i foråret og indspille nogle af sangene. Hvis der skulle blive tid til
overs, håber jeg at gå i gang med mit næste soloalbum hen på efteråret. Men lad mig nu
se hvad 2012 ellers bringer?
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