Dirty Old Town pressetekst 2015 ”Beauty and Truth”
Skønheden, sandheden og den satans kærlighed
Mindre end to år skulle der går, før Dirty Old Town alias Morten Christensen er klar med
opfølgeren til sit debutalbum No Returning Home.
Albummet Beauty and Truth består af otte stemningsfulde, nærværende og rørende sange, der
kredser om forlist kærlighed, den uoverskuelige uvished og troen på en bedre fremtid.
"Beauty and Truth handler om at være nysgerrig på fremtiden, at gribe livet, leve i nuet og
acceptere den satans kærlighed. Sangene beskriver, hvor svært det kan være at give slip på
kærligheden, acceptere at den kan forsvinde og bare kaste sig frit ud i det uvisse," fortæller Morten
Christensen.
Sangene er skrevet i løbet af 2014, der var enden på en turbulent tid for den 32-årige sanger og
sangskriver.
"De seneste par år af mit liv har krævet sine ofre rent kærlighedsmæssigt og følelsesmæssigt, men
igennem sangskrivningen har jeg endelig kunne løsrive mig fra min fortid, og nu er jeg klar til at
møde verden med åbne øjne og åbent sind," uddyber Morten Christensen.
"Det er en meget ærlig plade, og sangskrivningen har været et kæmpe output for mine følelser og
mit til tider håbløst rastløse sind," fortsætter han.
Men det er ikke kun albummets tematiske omdrejningspunkt, der viser en ny side af Dirty Old
Town. Beauty and Truth står i klar kontrast til debutalbummets beskidte og støvede udtryk, og med
sine stærke og stemningsfulde produktioner kommer lytteren helt tæt på og ind under huden på en
sangskriver med et langsomt helende hjerte.
Albummet er indspillet i BLINDBOYRECORDING studio på Nørrebro sammen med producer
Valentin Kruse. Melodien, ordene og stemningen er højeste prioritet på denne meget
tilbagelænede og medrivende plade.
"Min mission har været at se, hvor meget "sangen" kan bære alene. Der er en meget velovervejet
til tider sparsom instrumentering og en fantastisk balance i sangene hver for sig og sammen som
helhed. Titlen Beauty and Truth opsummerer denne plade perfekt. Den er smuk i sin helhed, og
ordene taget ud af mit liv og mine oplevelser, og det kommer til udtryk i de otte sange, der udgør
pladen," slutter Morten Christensen.
Musikerne der medvirker på albummet er: Morten Christensen, Valentin Kruse , Paw Eriksen,
Christian Norup, Trine Jørck, Rune Højmark, Kevin Monie og Morten Holmegaard.

Beauty and Truth udkommer den 12.10.2015 på Celebration Records

