
Slow Fruit
I selskab med verdensklasse musikere
Cæcilie Norby

CÆCILIE NORBY
klar med nyt album "Slow Fruit"

Ligesom Cæcilie Norby var den første kunstner
til at udgive et album på Copenhagen Records,
er sangerinden nu også den første kunstner,
som kan udgive sit album nr. to hos selskabet.

SLOW FRUIT, som udkommer 29. september,
er det første studiealbum fra Cæcilie Norby
siden "First Conversation" fra 2002 - og fo
 første gang siden "Queen Of Bad Excuses",
fra 1999, er indholdet udelukkende
sangerindens egne sange. 

Det er et album der har fået den nødvendige tid til at vokse frem - de første sange er skrevet for 
mere end 3 år siden og indspilningerne startede i Norby og Danielssons eget studie for omtrent 
et år siden - og så er SLOW FRUIT i høj grad sangerindens eget værk. Ikke bare har Cæcilie 
Norby skrevet alle sangene (tre er skrevet i samarbejde med Lars Danielsson), hun har også 
produceret og arrangeret albummet i samarbejde med Danielsson og har i det hele taget haft 
styringen af hele projektet i egne hænder. 

Udover førstesinglen "My Man" byder SLOW FRUIT bl.a. også på en fantastisk vellykket duet 
("Big Time") mellem Cæcilie Norby og den amerikanske sanger Curtis Stigers.

Derudover har Cæcilie Norby som altid selskab af verdensklasse musikere, som samtidig er gode 
og mangeårige samarbejdspartnere for sangerinden. På musikersiden har man således 
fornøjelsen af pianisten Carsten Dahl, saxofonisten Hans Ulrik, guitaristen Aske Jacoby og 
trommeslagerne Anders Kjellberg og Morten Lund, som kommer fra Danmark. Fra Sverige 
kommer guitaristerne Ulf Wakenius og Tobias Sjögren, pianisten Lars Jansson, trompetisten 
Staffan Svensson og flygelhornisten Lasse Nilsson og ikke mindst bassisten Lars Danielsson (der 
på dette album også er den primære pianist og meget andet). Fra Frankrig kommer 
percussionisten Xavier Desandre Navarre (der også medvirkede på livealbummet 
"London/Paris") og fra USA kommer trompetisten Randy Brecker (der bl.a. spillede med Norby på 
hendes debutalbum)

Og så markerer SLOW FRUIT Cæcilie Norbys 10 års jubilæum som solist, idet det i år er 10 år 
siden udgivelsen af solodebuten "My Corner of the Sky".

For yderligere information:
Copenhagen Records, Mik Christensen
Tlf.: 3520 9090
Mail: mik@cphrec.dk

Læs mere på Norby's website:
www.caecilienorby.com
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