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Benedicte Torget, vokal og piano:
"Like a Seed Let it Fall" / "After a Day of Rain"
Hva skjer med en låt når den formidles på aller enkleste vis, gjennom bare sang og enkelt
pianospill? Kan en så naken tilnærming til fortellingene og komposisjonene gi adgang til andre
rom i musikken? Det ønsket sangeren og låtskriveren Benedicte Torget å finne ut av. Hun har
tidligere samarbeidet med mange av landets fremste musikere, men denne gangen lar hun
musikken tre fram gjennom stemme og eget pianospill alene.
For sitt forrige album "Karin Boye sånger" mottok
hun NOPA's musikkpris 2014 sammen med
Øystein Sevåg. Hun fikk strålende kritikker for
både debutalbumet "After a Day of Rain" (2008)
og for "Karin Boye sånger" (2014). Hun har gjort
prosjekter med musikere som bl. a Tord
Gustavsen, Øystein Sevåg, Paolo Vinaccia,
Gjermund Silset og Helge Norbakken. På det
nye albumet "Like a Seed Let it Fall" både synger
og spiller hun selv. Torget beveger seg fra enkle
countryinspirerte linjer til improviserte strekk og
markante elementer fra et jazzlandskap.
Nedstrippet og poetisk
Dette er musikk som har henvendt seg til
stillheten før den beveger seg mot scenen og
lytteren. - Soloformatet er krevende men gir også
frihet. Man kan i et enkelt øyeblikk velge en ny
kurs, som når man reiser alene. Jeg oppdager
nye uttrykksmuligheter og dypere lag av
inderlighet i tekstene og musikken underveis,
sier Benedicte. Sangene er komponert til tekster
av bl. a. William Blake, Christina og Dante Gabriel Rossetti, Albert Chimedza og henne selv. Torgets
nærvær og presise vokalformidling blir løftet fram i mange sammenhenger. Hun har evne til å skape
scenemagi som live artist.
All musikk komponert av Benedicte Torget.
Benedicte Torget - sang og piano.
Web-side: www.benedicte.no
Kontakt presse mail: media@benedicte.no / Benedicte Torget: btorget@hotmail.com
Omtale av "Like a Seed Let it Fall:
"At hun med sin enkle og ubeskyttede jazztilnærrming, her får oss til å tenke på Radka Toneffs
Fairytales, kanskje den beste jazz-plata gitt ut her på berget, er et solid kompliment."
(Olav Solvang, Vårt Land)
"Det Torget makter her på sitt inderlige vis er å komme inn under huden på tekstene og formidle ei
historie hele tida. Hun har noe å melde og hun greier det på et vis som får tankene til å gå tilbake til
ingen andre enn Radka Toneff." (Tor Hammerø, Tor de Jazz blogg)
Omtale av debutalbumet "After a Day of Rain»:
„en produksjon som kryper mellom ribbena dine og inn i hjerteregionen hvor den treffer deg med en
skarphet det ikke er mange forunt å oppvise” (Bjørn Olav Nordahl, Dagens Næringsliv)
„...fenomenale Benedicte Torget...“ (Stein Østbø, VG)
„...Ut av det store intet, en ny norsk stemme...“ (Bergens Tidene).

Om Benedicte Torget
– Benedicte Torget sang fra tidlig alder i NRKs Jentekor og Studiokor, og var solist i ulike radio- og tv-produksjoner.
– Hun er utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium og Universitetet i Oslo.
– Hun har arbeidet med jazz, pop, viser, ulike former for improvisasjonsmusikk, musikk for teater og har samarbeidet
med en rekke anerkjente norske jazzmusikere og scenekunstnere.
– Torget har skrevet musikk til et krikespill, musikk for flere TV dokumementarer sammen med Øystein Sevåg og for
teater og danseforestillinger.
– I 2008 etablerte hun sitt eget plateselskap "Present Recordings"
– I 2008 gav hun ut debutalbumet "After a Day of Rain".
–i 2014 gav hun ut albumet Karin Boye sånger" sammen med Øysetin Sevåg. De mottok NOPA's musikkpris 2014 for
dette albumet.
– hun har holdt konserter og deltatt som solist på cd-innspillinger i Norge, Tyskland og Spania.
Forfatterne:
William Blake: 1757 - 1827, London, England (poet and painter)
Dante Gabriel Rosetti 1828 - 1882, London, England (painter and poet)
Derek Walcott - 1930, Saint Lucia (author)
Hopewell Seyaseya - 1952, Kadoma, Zimbabwe (poet and town planner)
Albert Chimedza - 1955 - Harare, Zimbabwe (musician and author)

