Bastion: 'Når vi mødes igen'
Albumrelease den 2. juni
Sensibilitet og fragilitet pakket ind i reflekterende refræner
Herreduoen BASTION består af de rutinerede sangere og
sangskrivere, Ulrik Elholm og Anders H. Mortensen. Den
2. juni udgiver de deres 2. album 'Når vi mødes igen'.
Albummet markerer samtidig et unikt samarbejde med
Kræftens Bekæmpelse. Duoen er nemlig blevet udvalgt
som Kræftens Bekæmpelses første lydambassadører.
BASTION ønsker at påvirke deres publikum med tekst og
toner der maner til refleksion og eftertanke. Teksterne
omhandler generelt kærligheden til livet med alt hvad det
indebærer af lyse og mørke sider – håb og frygt. Det drejer
sig om at fejre livet og ikke mindst nuet. De små glimt af
lykke. Det at have fået mere selvindsigt på den anden side
af de 40 og at søge tilfredsstillelse i at sætte sit aftryk på
verden, mens man er her. Albumtitlen kan tolkes i to meget forskellige retninger. Enten at vi mødes på den
anden side, når vi engang skal væk herfra. Eller helt konkret, at vi ses igen. Det sidste er i hvert fald
gældende for BASTIONs samarbejde.
We'll always have Paris
Når duoen slår de kreative kræfter sammen sker det oftest i Paris. Det er nemlig i byernes by, at den søde
musik opstår og inspirationen er størst. Her har de to mødtes over flere co-writing-sessions for at
komponere de ti sange der udgør 'Når vi mødes igen'. Lyset, lydene, stemningerne, duftene, udsigten fra
Pariserlejligheden på femte sal og den mesterlige madkultur er stærkt medvirkende inspirationsfaktorer.
Duoen går heller ikke af vejen for at dele mere end en god flaske rødvin og andre franske fristelser, når
tankerne og ideerne står i kø for at tage form i deres sfæriske folk/pop sange.
Med 'Når vi mødes igen' slår de med tekst og musik også til lyd for Kræftens Bekæmpelse. I forbindelse
med projektet doneres 80 % af alle BASTIONs musikindtægter til Kræftens Bekæmpelse og bandet spiller
ved en række gratis koncerter. BASTION kan selv, ligesom de fleste andre danskere, relatere til
sygdommen.
De fortæller: "Vi har begge oplevet, at kræft kommer tættere og tættere på med alderen. Vi hører jævnligt
om folk i vores omgangskreds, der får konstateret kræft og venners forældre, der falder fra pga.
sygdommen. Derfor vil vi gerne være med til at sætte fokus på Kræftens Bekæmpelse. For os er dette et
drømmesamarbejde. Ved at samle ind til det gode formål via vores musik, håber vi, at vi kan være med til at
gøre en forskel".
Under overfladen.
Dette scenarie inkorporeres på fineste vis som omdrejningspunkt for duoens tankevækkende tekster.
Tekster der umiddelbart forekommer harmløse og hyggelige, men som, når det kommer til stykket, kradser
lidt i den lakerede overflade.
Fx. albumåbneren 'På Dybt Vand', der tilsyneladende har en sommerlig vibe og småjazzet feeling. Men slår
man lytte-automatpiloten fra oplever man en lyrik om at alderstegn og tvivlsfølelser melder sig på banen og
sætter sit præg på et menneskes personlige udvikling.

Vi skal alle sammen samme vej. Stop mig når jeg tvivler. Skub mig frem igen. Find mig når jeg drukner. På
dybt vand finder den der elsker vej'.
Det samme gælder nummeret 'Fra Min Ruin' der med sin tre minutters radiovenlige varighed beretter om
en mand, der har ramt bunden og, efter at have set frygten for døden i øjnene, håber på at komme op til
overfladen på ny.
Fra min ruin kravler jeg tilbage. Jeg ser på min ruin. En historie fra gamle dage'. I den modsatte ende af
humørskalaen finder vi den seneste single 'Sommer I Danmark', der emmer af perfekt doseret patriotisme.
Med BASTION har Danmark for alvor fået en længeventet herre-duo, der med værdighed forsvarer en
sensibilitet og fragilitet som vi bl.a. kender fra en af 70'ernes største og mest sejlivede succeser, Simon &
Garfunkel.

FAKTA:
Ulrik Elholm og Anders H. Mortensen har begge flere albumudgivelser bag sig. Ulrik som soloartist og
Anders med bands som Splint, Pigswear og The Lake. Ulrik Elholm er også kendt som sangcoach og i den
forbindelse fra hans medvirken i flere TV-programmer som Voice, Popstars, Allstars og X-Factor samt fra
programmet Gangstativerne på TV2.
Medvirkende:
Ulrik Holm: Sang & guitar
Anders H. Mortensen: Sang & guitar
Nikolaj Wolf: Bas
Michael Strange og Jakob Chano: Trommer
Produceret af: Morten Bue & BASTION
Skrevet af: Ulrik Elholm & Anders H. Mortensen
'Når vi mødes igen' udgives på Lost Alien Music.
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