
Pressemelding, release 5. februar 2016: 

Nytt soloalbum fra Benedicte Torget:
"Like a Seed Let it Fall" 

Hva skjer med en låt når den formidles på aller enkleste vis, gjennom bare sang og noen 
pianotoner? Kan utvikling i komposisjonene og nærvær i stemmen alene skape framdrift nok for 
et helt album? Det ønsket den kritikerroste sangeren og låtskriveren Benedicte Torget å finne ut 
av på sin tredje utgivelse. Hun har tidligere samarbeidet med mange av landets fremste 
musikere, men denne gangen lar hun musikken tre fram gjennom stemme og eget pianospill 
alene. 

For sitt forrige album "Karin Boye sånger" mottok 
hun NOPA's musikkpris 2014 sammen med 
Øystein Sevåg. Hun fikk strålende kritikker for 
både debutalbumet "After a Day of Rain" (2008) 
og for "Karin Boy sånger" (2014). Hun har gjort 
prosjekter med kjente musikere som bl. a Tord 
Gustavsen, Øystein Sevåg, Paolo Vinaccia, 
Gjermund Silset og Helge Norbakken. På det 
nye albumet både synger og spiller hun selv. 
Torget beveger seg fritt mellom genre, fra myke 
countryinspirerte linjer til spenningsfylte akkorder 
fra et jazzlandskap.

Nedstrippet og poetisk
Dette er musikk som har tatt turen innom 
stillheten før den retter seg mot lytteren.
- Det har vært en utrolig fin flyt under 
innspillingen. Soloformatet skaper en egen frihet. 
Jeg tok meg tid til å stoppe opp, lytte, vente, som 
når man reiser alene. Jeg oppdaget nye sider 
ved både tekstene og musikken underveis, sier 
Benedicte. De 12 sangene på albumet har hun 

komponert til tekster av bl. a. W. Blake, D. G. Rossetti og A. Chimedza og henne selv. Torgets nærvær 
og treffsikkre vokalformidling blir løftet fram i mange sammenhenger. Hun har evne til å skape 
scenemagi som live artist og turné er under planlegging. 

"Like a Seed Let it Fall" 
- Et frø må falle før det finner de omgivelsene som frigjør dets potensiale. Arbeidstittelen min for dette 
prosjektet har vært "courage" ("mot" på norsk), som stammer fra ordene hjerte og kjerne. For meg er 
mot blant annet det å tørre å la ting falle fra, slippe taket. Men også det å forbli åpen ovenfor det nye; 
ny kjærlighet, ny frihet og innsikt. Tekstene på dette albumet beskriver ulike sider ved denne 
prosessen." 

Setter egne tekster sammen med andre forfatteres poesi
-  Å skrive musikk til en annens tekst skaper en spenning for meg som låtskriver. Jeg lytter fram 
musikken. Det må være et rom mellom tekst og musikk, der lytteren kan ha sine sine egne opplevelser. 
Men det er også viktig for meg å bruke mine egne tekster. Mine tekster er kun min fortelling. Og for meg 
skaper det en god dynamikk at de får stå utfordret av disse dyptseende og språkmektige forfatterne. 

Innspilling
Albumet er spilt inn i Torget og Sevågs nye hus i skogen med utsikt mot blånene. Et stort studio er 
under bygging i husets underetasje og blir ferdig i 2016, men denne innspillingen var satt til høsten 
2015. Derfor ble et temporært studio rigget opp og platen innspilt på et arvet Steinway fra 1928. Et lite 
arbeidsrom ble omgjort til opptaksrom og kontrollrom rigget opp på loftet. Men med det kommende 
"Blueberry Fields Studio" resonerende under føttene. Platen gis ut på Benedicte Torgets eget selskap 
"Present Recordings", og er produsert av henne selv og Øystein Sevåg.

Releasekonsert i Tøyenkirken i Oslo søndag 7. februar kl. 20.00.
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!! Omtale av albumet "Karin Boye sånger":

! - "Benedicte Torgets vakre, distinkte stemme betoner hvert ord krystallklart og følsomt, mens 
! musikkens melodiske skjønnhet gir ordene forsterket betydning. …et kjærlighetsmøte mellom 
! tre kunstnere…” (Svein Andersen, Aftenposten)

! - "Denne CD'en anbefaler jeg så sterkt jeg bare kan! ... Et mesterverk."  (Kjetil  
! Bjerkestrand)

! - "...vakkert, mektig (...) eit dobbeltalbum som må vere gåvepakka denne hausten, til alle 
! med godhug for den store svenske kjærleikspoeten Karin Boye." (Roald Helgheim, 
! Dagsavisen)

! - "...det låter fantastiskt om boyemusiken!!!
! ...det känns som om ni verkligen ställt er i samma rum som orden
! härligt…"  (Eva Dahlgren, artist)

!! Omtale av debutalbumet "After a Day of Rain":

- „en produksjon som kryper mellom ribbena dine og inn i hjerteregionen hvor den treffer deg 
med en skarphet det ikke er mange forunt å oppvise” (Bjørn Olav Nordahl, Dagens Næringsliv)

- „...fenomenale Benedicte Torget...“ (Stein Østbø, VG)

- „...Ut av det store intet, en ny norsk stemme...“ (Bergens Tidene).

Om Benedicte Torget
– Benedicte Torget sang fra tidlig alder i NRKs Jentekor og Studiokor, og var solist i ulike radio- og tv-produksjoner.
– Hun er utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium og Universitetet i Oslo.
– Hun har arbeidet med jazz, pop, viser, ulike former for improvisasjonsmusikk, musikk for teater og har samarbeidet 
med en rekke anerkjente norske jazzmusikere og scenekunstnere.
– Torget har skrevet musikk til et krikespill, musikk for flere TV dokumementarer sammen med Øystein Sevåg og for 
teater og danseforestillinger.
– I 2008 etablerte hun sitt eget plateselskap "Present Recordings"
– I 2008 gav hun ut debutalbumet "After a Day of Rain".
–i 2014 gav hun ut albumet Karin Boye sånger" sammen med Øysetin Sevåg. De mottok NOPA's musikkpris 2014 for 
dette albumet.
– hun har holdt konserter og deltatt som solist på cd-innspillinger i Norge, Tyskland og Spania.

Forfatterne:
William Blake: 1757 - 1827, London, England (poet and painter)
Dante Gabriel Rosetti 1828 - 1882, London, England (painter and poet)
Derek Walcott - 1930, Saint Lucia (author)
Hopewell Seyaseya - 1952, Kadoma, Zimbabwe (poet and town planner) 
Albert Chimedza - 1955 - Harare, Zimbabwe (musician and author)


