KIM SAGILD & ORKESTER
En moderne fusion af nordisk, blues og brasiliansk inspireret musik
Kim Sagild præsenterer sange fra sit nye dansksprogede album:

”Som en hund uden snor, en fuld der skråler med i kor, føler jeg mig fri”
Kim Sagild og hans orkester præsenterer sange fra det nye album.
Tekster der med lethed og dybde fortæller om frigørelse, om det fede ved endelig ikke at
være ung mere, tidens modebegreber, selvovervurdering, ro, kærlighed, livet og døden.
I rollen som sangskriver har Kim Sagild ønsket at skrive, spille og fremføre sin musik på nye
præmisser. Alle sange på albummet er indspillet live i eget studie uden brug af loops,
sampling og programmering med autentisk livesound.
Det er den sound af nordisk, blues og brasiliansk inspireret musik med klare referencer til
de unge år i Buki Yamaz, man kan opleve til koncerterne.
Siden 70`erne har Kim Sagild arbejdet som musiker, producer, sideman, komponist og
orkesterleder, med en lang række danske musik og teaterpersonligheder.
Siden udgivelsen har Kim Sagild været gæst på P1, P2 og Radio 24/7.
Anmeldelser, omtale, artikler og video, presse og billeder er at finde på hjemmesiden:
www.kimsagild.dk
Kim Sagild – vokal, guitar
Lene Nørgaard – vokal, percussion
Hans Esbjerg - keyboards
Peter Vuust - bas
Per Kolling – trommer
Se mere om orkesteret her: www.kimsagild.dk/kim-sagild-orkester/

ANMELDELSER
af “Som en hund…”
”Et modigt, tankevækkende og utraditionelt
udspil fra en af dansksproget musiks mest
garvede veteraner!”
Rootszone.dk
Let, legende og lyst!
Det er de ord jeg har på hjerne og i hjerte efter
dejlig lytning af Sagilds nye CD. Ideen om at
indspille “live” i studiet er lykkedes med
bravour. Den lever, den har nerve og sjæl.
perwium79.blogspot.dk
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info@kimsagild.dk
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Om Kim Sagild:
Udgivelser i eget navn:
”Som en hund uden snor, en fuld der skråler med i kor, føler jeg mig fri” 2016
"GÅ" 2013
”Sorrig og Glæde” 2008
Kim Sagild har spillet og produceret eller samarbejdet med:
Buki Yamaz, Thomas Helmig, Nanna, Sanne Salomonsen, Bo Stief, Dieters Lieder, Povl Dissing,
Kasper Winding, Søs Fenger, Tamra Rosanes, Moonjam, Lill Lindfors, Palle Mikkelborg, Tass, Trille,
DR Bigband, Paprika og Nikolaj Steen, Mona Larsen, Halfdan E, Lone Kellermann, Arlo Guthrie, Maria
Lucia Rosenberg, Thera Hoeijmans, Erling Erlang og Trio, Pete Seeger, og mange flere.
Støtte - Projekter:
Afrika-sangen, Selv en Dråbe, Støt Brysterne
Teater, Musicals og Tv:
Det Kongelige Teater, Malmø Stadsteatern, Bellevueteatret, Jytte Abildstrøms Teater
Dyrene i Hakkebakkeskoven, Mit liv som Bent (DR-TV), Historier med gods i (DR-TV)
Peter Martins, Per Oluf Engqvist, Jean Voigt, Thomas Winding, Poul Borum, Peter Langdal, Ove
Sprogø, Ghita Nørby, Thomas Winding.
Rejser med musik:
Sovjet, USA, Cuba, Grønland, Afghanistan, Kirgisistan, og det meste af Europa.
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