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Menneskemøter og pausenes poesi  

Den prisbelønte sangeren og låtskriveren Benedicte Torget har i fire år jobbet med si; nye album 
"DIAMONDS - seven dialogues". Musikerne hun har med seg er kjent fra internasjonale scener, inkludert 
den nå avdøde legenden Paolo Vinaccia på trommer. 

«Jeg har ønsket å lage et melodisk album med overraskelser og rom <l ly>eren", sier ar<sten. Sangtekstene 
handler om de åpne møtenes klarhet. Musikken er inspirert av samspillet som oppstår mellom utøvere som 
virkelig ly>er <l hverandre, av viser og verdensjazz, menneskemøter og pausenes poesi. «DIAMONDS – 
seven dialogues» handler om essensen i ærlig utveksling.  

Benedicte har uNorsket mange sangtradisjoner. "Når jeg uNormer mine melodier tenker jeg oOe at 
smidigheten i en sanglinje ligner bevegeligheten og umiddelbarheten i kaligrafikunsten", sier hun. 

Pianist Øystein Sevåg, som også er produsent sammen med Benedicte, har arbeidet fram et transparent og 
detaljrikt lydbile som løOer låtene fram. Han har også skrevet orkesterarrangement for Macedonian 
Symphonic Orchestra <l to av sporene. 

Trommer er det Paolo Vinaccia som spiller. De>e er mest sannsynlig det siste studioalbumet hvor Paolo 
bidrar, som kommer ut nå over et år siden at han gikk bort i juli 2019. Benedictes bror Olav Torget spiller 
gitarer og Gjermund Silset bass. 

Benedicte har bli> mø> med strålende kri<kker for <dligere album. I 2014 skrev AOenpostens anmelder 
Svein Andersen om "Karin Boye sånger" at «Benedicte Torgets vakre, dis<nkte stemme betoner hvert ord 
krystallklart og følsomt, mens musikkens melodiske skjønnhet gir ordene forsterket betydning». Albumet 
mo>ok NOPA's musikkpris 2014. 

«Diamonds – seven dialogues» slippes på hennes eget plateselskap Present Recordings fredag 6. november, 
digitalt og fysisk. All tekst og musikk er av Benedicte selv. Alle låtene er engelsk-språklige bortse> fra 
«Vuggesang». Albumet er produsert av Øystein Sevåg og Benedicte Torget. 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