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Pressemeddelelse

Kim Sagild udgiver sit andet album med
sange om livet efter de "turbulente år"!

Som en hund uden snor, en fuld der skråler med i kor, føler jeg mig fri er titlen på
albummet, hvis tekster med lethed og dybde fortæller om frigørelse, tidens
modebegreber, selvovervurdering, ro, kærlighed og tanker om livet og døden.
I 40 år har Kim Sagild produceret og arbejdet for andre kunstnere, så i rollen som ny sangskriver
har Kim ønsket at skrive, spille og fremføre sin musik på egne præmisser.
Alle sange er indspillet live i eget studie uden brug af loops, sampling og programmering. Der er
arbejdet med autentisk livesound i forsøget på at skabe en moderne fusion af jazz, rock og
brasiliansk inspireret musik med klare referencer til de unge år i Buki Yamaz .
Kim Sagild er kendt fra sin rolle som producer/sideman på nogle af 80‘erne markante udgivelser
med navne som Nanna, Thomas Helmig, Kasper Winding, Nikolaj Steen.
Musikerne på albummet:
Kim Sagild - sang og guitar
Lene Nørgaard - sang og percussion
Hans Esbjerg - keyboards
Peter Vuust - bas
Per Kolling – trommer
http://www.kimsagild.dk
https://www.facebook.com/kim.sagild

Kontakt for interview eller flere informationer om udgivelsen kan ske direkte til
Kim Sagild
40841818 sagild@heibergsgade.dk
Annie Grundtvig
30253506 moremusic@moremusic.dk
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Om Kim Sagild
Biografi:
Udgav første soloalbum - "GÅ" i 2013.
Skrevet for, til eller med: Buki Yamaz, Kasper Winding, Tass, Sanne
Salomonsen, Bo Stief, Det KongeligeTeater, Jytte Abildstrøm, Malmø
Stadsteatern, TV, Film, Musicals.
Har desuden produceret talrige albums hvor man naturligt involveres i de
kompositoriske processer.
Projekter:
Afrika-sangen, Selv en dråbe, Dyrene i Hakkebakkeskoven, Mit liv som Bent (
DR-tv ), Historier med gods i ( DR-tv).
Bands og solister:
Som KS har spillet/arbejdet med og/eller produceret:
Buki - Yamaz, Sanne Salomonsen, Trille, Per Oluf Engqvist, Kasper Winding,
Bo Stief, Palle Mikkelborg, Jean Voigt, Jytte Abildstrøm, DR Bigband, Peter
Martins, Thomas Winding, Tass, Nanna, Søs Fenger, Poul Borum, Thomas
Helmig, Dieters Lieder, Lill Lindfors, Nikolaj Steen, Mona Larsen, Moonjam,
Halfdan E, Lone Kellermann, Pete
Seeger, Arlo Guthrie, Poul Dissing, Maria Lucia Rosenberg, Paprika Steen,
Thera Hoeijmans, Erling Erlang og Trio, og mange andre.
Rejser med musik:
Sovjet, USA, Cuba, Grønland, Afghanistan, Kirgisistan, og det meste af
Europa.
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Vinkler til samtaler og interviews med Kim Sagild
Om pladen
- Musikalske intentioner og visioner
- Teksterne temaer: Om at blive ældre og alt det fede der følger med (Vi ved godt det
negative)
- Erfaring og vide hvor lidt man ved,
- Føle sig fri i de rammer man har skabt om sit liv, som en forudsætning for at kunne
udfolde sig
- Om at være i fællesskaber og være sig selv
- Om holdninger: På med ”Nej hatten” og ”Den sunde utilfredshed”
Det professionelle menneske
- Om en lang historie om musik fra kendt i de fede 80 firser til en mere tilbagetrukket
rolle med mange andre opgaver
- Om musikalsk selvudvikling
- Eget studie
Det private manneske
- Mennesket Kim Sagild
- om at gå Caminoen
- Familemennesket
- Tanker om livet og døden

Som en hund uden snor, en fuld der skråler med i kor, føler jeg mig fri
Titler:
1. Når man løber
2. Ene mand
3. Kloge folk
4. Farmor farfar
5. På en dag som dag
6. Gør nu noget
7. Hvor er du nu
8. Tre på ferie
9. Som en hund
10. Glad herfra

Frigørelse, fysisk forløsning, livsudfoldelse
Tidens begreber (ægteskaber, fællesskaber ….. )
Selvovervurdering
Hyldest til bedsteforældrene
Ro og om at give slip, og at være i tilstede
Eneren kontra fællesskabet
Sang om Amor – en kærligheds sang
Feriebegrebet på godt og ondt
Frihed
Tanker om døden mens man lever
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