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ENDELIG NY UTGIVELSE FRA HILDE HEFTE
6 år er gått siden Hilde Hefte ga ut den kritikerroste innspillingen An evening in Prague
sammen med jazzkvartett og The City of Prague Philharmonic Orchestra som, foran navn
som Dee Dee Bridgewater og Pat Metheney, ble kåret til Album Of The Month i det største
jazzbasserte onlinemagasinet jazz.com i USA.
Hva gjør en så etter dette? Jo, da går Hilde helt andre veier og står enten helt alene i
musikken eller i kun et duoformat.
Platen er som en liten novellesamling innen musikkspråket og derfor tittelen Short
Stories. ”Det er enten duosamtaler eller samtaler med meg selv” sier Hefte og fortsetter:
”Dette er mitt dristigste prosjekt frem til nå. Jeg måtte gjøre dette for å komme meg
videre.”
Albumet inneholder sjangere flere mest sannsynlig ikke forventer å finne på et
”Heftealbum” og det inneholder konstellasjoner så og si aldri brukt i jazzsammenheng
tidligere ‐ som eksempelvis duo harpe og vokal.
Harpisten på platen er ingen ringere enn Sidsel Walstad som spiller noen fantastiske
harpearrangementer spesialskrevet av Egil Kapstad.
Hilde overrasker både seg selv og lytterne i å være alt fra musikkarrangør til å spille flere
instrumenter ‐ og ikke minst gjør hun også flere spor a cappella.
For at platen også skulle få en annen dimensjon og dybde har hun tatt med seg en fra
generasjonen under seg selv som produsent – Simen Hefte Endresen. Dette for å få andre
type ”ører”/måter å lytte musikk på; et meget smart trekk. En liten digresjon: Simen er
Hildes sønn og hun sier: ”Det er sterkt å kunne jobbe sammen med min egen sønn på slike
premisser, og bedre blir det når en vet at han ikke er med på laget fordi han er sønn, men
fordi han er meget dyktig i det han holder på med.”
Dristig prosjekt? Ja!
Sjangermessig strekker det seg fra jazz, alternativt og pop over til folketoner, men med
overvekt i jazzballadesjangeren – hun er nok som hun selv sier: ”…født i balladetempo”..
Om Hilde Hefte er fornøyd? Ja!
Sitat Hefte: ”Mer enn fornøyd; og samtidig veldig stolt. Jeg synes jeg har fått til noe jeg
aldri har turt tidligere; og på de premissene er denne innspillingen absolutt noe av det
beste jeg har gjort.”
Musikere:
Hilde Hefte: All vokal, piano, gitar, vindklokke/uro, metallofon,
Sidsel Walstad – harpe, Egil Kapstad – piano, John Pål Inderberg – sopransax, Fredrik
Sahlander – bass
SPORLISTE: NESTE SIDE

SPORLISTE:
1. Mercy Street ‐ Peter Gabriel (Hilde Hefte – vokal/Fredrik Sahlander ‐ bass)
2. O tysta ensamhet (Visan från Utanmyra) ‐ Olof von Dalin/Trad. (Hilde Hefte –
all vokal/ A cappella)
3. My Bells ‐ Gene Lees/Bill Evans (Hilde Hefte ‐ vokal/Sidsel Walstad – harpe)
4. O Pato ‐ Neuza Teixeira/Jayme Silva/Jon Hendricks (Hilde Hefte – vokal og
gitar/Simen Hefte Endresen – egg)
5. But Beautiful ‐ Johnny Burke/Jimmy Van Heusen (Hilde Hefte ‐ vokal/Egil
Kapstad – piano)
6. My Romance ‐ Lorenz Hart/Richard Rodgers (Hilde Hefte ‐ vokal/Sidsel
Walstad – harpe)
7. In Germany Before The War ‐ Randy Newman (Hilde Hefte ‐ all vokal & alle
instrumenter; vindklokke/uro, klokkespill, metallofon)
8. Danny’s All‐Star Joint ‐ Rickie Lee Jones (Hilde Hefte – all vokal / A cappella)
9. White Night ‐ Hilde Hefte/Jon Larsen (Hilde Hefte – all vokal / A cappella)
10. You Leave Me Breathless ‐ Ralph Freed/Frederick Hollander (Hilde Hefte ‐
vokal/Egil Kapstad – piano)
11. Jag vet en dejlig rosa ‐ Trad. (Hilde Hefte ‐ vokal/Sidsel Walstad – harpe)
12. Fløtervise ‐ Andreas Lunnan (Hilde Hefte ‐ piano/John Pål Inderberg –
sopransax)
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