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NYT ALBUM FRA STIG SKOVLIND
Stig Skovlinds nye album Singlerne indeholder alene i titlen en underfundig dobbelttydighed,
der slår tonen an til en samling sange, der hver især kan stå på helt egne ben – eller nydes i en
kærlig familie af sange.
'Singlerne' er vokset ud af tanken om et album baseret på singleudgivelser – rundet af titelnummeret. På den måde handler 'Singlerne' om kærlighed til singleplader og enkeltstående
sange, men samtidig kommenterer Stig på den fremherskende singlekultur, hvor over 30% af
alle voksne bor alene. En kultur, som bl.a. for nyligt manifesterede sig ved, at Nationalmuseet
udstillede en single-kaffemaskine som et nutidsobjekt.
Singlerne vinder frem i antal i det sociale liv – og singlerne vinder frem i den musikalske
verden i form af et massivt antal enkeltstående sange, der flyder ud over alverdens streamingplatforme.
Men kan vi leve uden hinanden i længden? Og kan sangene stå alene? Stig stiller spørgsmål ved, om vores behov for kærlighed og fordybelse egentlig svarer til den adfærd, vi udvikler
i en massekultur.
De Små Ting handler om at skære livet ud i tynde skiver og nyde en lille bid ad gangen.
I Opdrift synger Stig om at finde de steder, hvor den varme luftstrøm løfter dig op, og Tante
Annie tager en svingom i Annie’s Bord, hvor hun altid dækker op til en bums. Stig tager os med
i livets eventyrlige cirkus i Himmel & Hanelefanter, hvor vi kigger ind gennem en sprække i
teltdugen og indsnuser magien, der kun eksisterer i et kort øjeblik.
Stig Skovlind har gennem livet undret sig over et hav af ting og har lært at sige Pyt til det
meste, og på Singlerne siger han, hvad han mener – med et kærligt glimt i øjet: Nej, næsten
ingen ønsker, at der kun hænger én frakke på knagen. Stig stiller sig op imod materialisme og
menneskelig kulde i Menneskehjerte – hvor han anbefaler at holde hjertet blødt og åbent, og
han erklærer sin kærlighed til sine særlige venskaber i Min Fine Ven. Til sidst siger han ligeud:
Hvis det ikke er ægte – skal det slet ikke være!
Som 'ekstranumre' er albummet tilføjet to lidt ældre singler: Sol til Alle og Kom Ud, der begge
erklærer Stigs kærlighed til Danmark, TID, natur og nærhed.
Stig Skovlind har som sædvanligt selv skrevet musik og tekst til alle sangene, og han er omgivet
af topprofessionelle og engagerede musikere i 'Kaffeorkestret', der er hans faste band, som
har spillet sammen siden 2014.
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