EBBA FORSBERG till Kulturkalaset
Den 12 augusti spelar Ebba Forsberg på Göteborgs Kulturkalas. Efter turnén med föreställningen ”American Songbook” ihop
med Mikael Wiehe och Plura Jonsson är det dags för Ebbas egna spelningar. Sommarkonserterna kommer innehålla låtar från
det senaste albumet där hon tolkar legenden Tom Waits.
Under hela sin karriär har Ebba Forsberg växlat mellan egna låtar och tolkningar av
andras. På sitt nya album sätter hon ytterst personlig prägel på sånger av Tom Waits.
Efter att hon tidigare försvenskat Bob Dylan och Leonard Cohen är det nu alltså Waits
som fått samma ömsint omskakade behandling. Även denna gång heter översättaren
Mikael Wiehe, som hon även åkte ut på en månadslång turné tillsammans med Plura
runtom i Sverige och Norge.
Avgörande för henne blev att albumet inte krånglades till.
- Vi har inte föreställt oss, inte adderat något för att "det ska bli som hos Waits".
Låtarna, musikerna och sången har hela tiden varit i fokus.
Om man tycker att Ebba Forsberg har en röst som är speciell i sin "ospeciellhet"
kommer man nog att tycka om det här albumet.
Sedan tidigare har Mikael Wiehe och Ebba Forsberg samarbetat med översättningar
av Dylan och Cohen på två framgångsrika skivor, det gemensamma albumet "Dylan på svenska" (2007) och Forsbergs storsäljande album "Ta
min vals" (2011)
Under sommaren och hösten 2015 turnerar alltså Ebba Forsberg med sitt senaste album "Om jag lämnar dig" där hon tolkar Waits på
svenska. Albumet har fått extremt bra respons från recensenter från alla Sveriges hörn och kanter.
"En sak är säker: Ebba Forsberg sjunger sjuhundraelva gånger bättre än Tom Waits. I alla fall är hennes stämma betydligt vackrare". Allehanda 4 av 5
4 av 5 i Göteborgsposten
4 av 5 i Upsala Nya Tidning
4 av 5 i Ikon
4 av 5 i Corren
Sommarens turnédatum:
15-06-27 Falkenbergs Visdagar
15-07-25 Holmön visfestival, Umeå
15-08-01 Musik i Bruksmiljö, Sandviken
15-08-08 Stockholm folk festival
15-08-12 Göteborgs Kulturkalas
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