Nyt album fra Nettie Has a Boyfriend

DRØMMEVOKAL, PILRÅDDEN TRÅD
OG LÆKRE POPSPADER
Trioen Nettie Has a Boyfriend har et utraditionelt lineup
og laver melodiske rocksange, der trækker på guitaristen
Birgitte Bjørns personlige erfaringer. Den 17. marts
udkommer bandets første fuldlængde album Share the
Enemies, der er produceret og mixet af Søren Andersen
(Kira & the Kindred Spirits, Swan Lee, D-A-D m.fl.), og
som består af en række stærke fortællinger om bl.a.
racisme, alkoholisme, mobning og dét at forelske sig i et
transseksuelt menneske.
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Det er ikke hver dag, man ser en mandlig forsanger i front for to kvindelige
musikere. Men i Nettie Has a Boyfriend folder Tore Egs drømmende vokal
sig ud på klangbunden fra Birgitte Bjørns guitar og Trine Westers bas.
De er nu klar med bandets første fuldlængde album, Share the Enemies, der
udkommer den 17. marts.
Birgitte Bjørn – der er kendt fra dullebandet Gasoline og også er en del af
Wili Jønssons Bolværket - står bag alle sange på det kommende album.
Tekstuniverset er personlige fortællinger, som afspejler hendes mere skjulte,
bløde sider og bagage fra livet. Fra Racist Friend, der handler om vennen,
som blev racist, til My Molasses, der handler om mobning, eller
Still Believe, som er en stærk historie om en kæreste, der er alkoholiker og
He is a She, der handler om at forelske sig i et transseksuelt menneske.
Birgitte Bjørn er bestemt ikke bange for at dele de stærke oplevelser, hun er
stødt på i sit liv.
Sangene er hovedsageligt indspillet i hhv. Medley Studiet og hjemme hos
Birgitte Bjørn - og Søren Andersen, der også har arbejdet med navne som
Kira & the Kindred Spirits, Swan Lee, D-A-D og The Sandmen - har
produceret og mixet Share the Enemies. Han er begejstret for Nettie Has a
Boyfriend og deres første fuldlængde album:
”Det er ikke et album, som er snydt ud af en typisk dansk pop-produktion.
Det har en form for edge. Det er et godt lille band, og det har været nemt at
lave. Det er en speciel plade, fordi Tore er en meget speciel sanger og fuld
af udtryk. Vi har Jesper Lind på trommer, som er i top 10 på listen over de
bedste trommeslagere i mit liv. Birgitte Bjørn har spillet pilrådne rockspader
og super lækre popspader på samme plade, og så er der også forrygende
bas på hele albummet.”

Facts;
Vokal & kor: Tore Eg
Guitar & kor: Birgitte Bjørn
Bas: Trine Wester
Trommer: Jesper Lind
Orgel & Flygel: Clazz Nielsen
Musik: Birgitte Bjørn
Tekst: Birgitte Bjørn, Paula Befrits,
Charlotte Garner, Tonto Ching
Arrangeret af:
Nettie Has a Boyfriend
Produceret af:
Søren Andersen & Bigitte Bjørn
Mix: Søren Andersen
Vokaler & Guitar, indspillet af:
A Bear & a Half Production/
Birgitte Bjørn
Klaver og Orgel indspillet i:
Medley Studios / Søren Andersen
Trommer indspillet i:
Mir Sound Studios / Troels Bech

Share the Enemies udkommer den 17. marts, og udgivelsen markeres med
en koncert på Café Blågårds Apotek i København den 11. marts.

Track list:
1. As We Find It
2. Miss You
3. My Molasses
4. Still Believe
5. Seven Counts Away
6. Share the Enemies
7. Little Stained Box
8. Angel
9. Devotions to Duty
10. He Is a She
11. Racist Friend

Links:

Distribution: Gateway Music

Se og hør hele udtalelsen fra Søren Andersen i videoen, som er skabt af
Birgitte Bjørn for at give et indblik i processen bag albummet:
https://www.youtube.com/watch?v=SoE25pjgdJs

Hør hele albummet her - https://soundcloud.com/nettie-has

http://nettiehasaboyfriend.dk
https://www.facebook.com/nettiehasaboyfriend
https://www.youtube.com/channel/UCVqx_Ex8EGmI5z9UnkqA2hg
http://birgittebjoern.dk/

Kontakt:
Birgitte Bjørn
bbvesterbro@gmail.com
22526545
www.birgittebjoern.dk

Birgitte Bjørn: Guitar & kor
Birgitte Bjørn har været musiker i mere end 25 år. Som musiker, komponist, tekstforfatter, videomager og
producer er Birgitte Bjørn den kreative kerne for Nettie Has a Boyfriend. Hun er også guitarist i det populære
band Gasoline og blev i 2015 inviteret af Wili Jønsson til at spille i Bolværket. Birgitte Bjørn underviser
desuden børn og unge i guitar på Københavns kommunes ungdomsskole og laver musikvideoer for bl.a
Henrik Strube og Mikael Wiee, Danjal og Gasoline mm.
Tore Eg: Vokal & Guitar
Tore har som sanger og sangskriver udgivet fire plader med egne bands (Creme X-treme, Little Triggers,
Dogfood), og har desuden medvirket på og skrevet sange til plader med bl.a Michael Falch og Isam B. Har
skrevet sange til og medvirket i flere teaterforstillinger, bl.a. ”2200 Carmen” (i samarb. med Isam B) og
teaterkoncerten ”69” (Årets Reumert i 2008).
Trine Wester: Bas
Trine har i 20 år været en aktiv del af det københavnske musikmiljø omkring Stengade 30, Floss og Drop
Inn. Her iblandt: Royal Tush, Soma Zone, Miss Marlow, Magic Marmalade, Fadderen, Sønnen og Lebben.
Trine underviser børn og unge i sammenspil og bas.

