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Bag kunstnernavnet Lyla Haifa, står sangskriver og sangerinde Layla Tinneberg.
For 2 år siden, gik den nu 28-årige sangskriver i studiet med producer Miccel Mohr og med
udgangspunkt i skrabede iphone optagelser og en lyst til at lege og være kreative, har de skabt
musikken til de to første udspil, herunder førstesinglen ”Waterfalls (is lost all you are?)”.
”In Over My Head”, er således nummer to i rækken af udgivelser, der peger mod en kommende
debut EP fra artisten.
Lyla Haifa om ”In Over My Head”:
”In Over My Head” handler om at forsøge at tackle sårbarheden og uperfektheden – hvad enten det
er efter et forlist kærlighedsforhold eller når livet er blevet for uoverskueligt og man har svært ved at
se en vej ud. I de øjeblikke, kan det føles som om den eneste løsning er at gå fra det hele. Nogen
gange er det måske.
”In Over My Head” beskriver derfor også en udlængsel og et ønske om frihed. At komme væk, så
man kan trække vejret igen.
”Jeg tror, jeg forsøgte at sætte ord på udfordringen i at navigere i en verden, der ikke efterlader
meget rum til sårbarhed, fejl eller eftertænksomhed og sangen rummer derfor også både elementer
af selvbebrejdelse og fortvivlelse, samt selvsikkerhed og håb.
For mig, er sangen en kærlig opfordring til ikke at lade sig slå ud når livet rammer, men at flytte sig,
hvis man ikke trives hvor man er.” - Lyla Haifa.
Videoen der følger udgivelsen, er bl.a. skudt i det smukke ørkenlignende landskab ved Råbjerg Mile:
”Det var vigtigt for mig at indfange udlængslen og ønsket om at flytte sig, som er centralt i sangen.
Det at komme ud af byens nogle gange klaustrofobiske og overvældende omgivelser og få klarheden
tilbage.” - Lyla Haifa.
Sammen med et hold af stærke musikere fra den danske alternative scene: Søren Buhl Lassen
(Blaue Blume, Guldimund), Buster Jensen (Blaue Blume, Guldimund), Martin Grishauge og Karen
Buhl Lassen, har Lyla Haifa skabt sitrende, levende udgaver af sangene og trods kun få live shows
bag sig, allerede etableret et unikt og ekspressivt live udtryk.
Download pressebilleder m.m. her:
http://pdh.dk/artister/lyla-haifa

