ANGÅENDE MIG

Angående Mig, aka Laura Lilholt , er allerede på folks læber, efter hun vandt sidste sæsons
KarriereKanonen med begrundelsen, at hun var ”et intenst kraftfelt, der kan blive en
generationsstemme. ”Stilmæssigt er hun svær at sætte i bås, men hun kan beskrives
bedst med et smil på læben som en aalborgensisk kvindelig udgave af Post Malone. De
danske tekster leder tankerne hen på Marie Key, mens det musikalske univers blander en
bund af hiphop med rockede guitar-hooks. Med hendes rå energi og danske tekster bliver
man som lytter og tilskuer trukket dybt ind i et univers, som på én gang føles omfavnende
men som samtidig fremstår ungt, kompromisløst og vredt.
Simon Lund fra Politiken gav Angående Mig 5 hjerter efter at have set hendes optræden på
sidste års SPOT-festival. Han skrev bl.a. ”Det er den slags åbenbaringer, man går rundt i
SPOT festivals labyrint af ukendte navne og håber at snuble over. En rubin i savsmuldet.
Og det er ikke hvert år, der dukker et personligt udtryk op som Laura Lilholt Andersen”.
Siden Karrierekanonen og Spot festival har Angående Mig skrevet ﬂere sange og er i
studiet for at indspille sange til det der forhåbentlig skal blive til en Ep senere på året. Bl.a.
har Rune Rask fra Suspekt sagt ja til at producere et nummer fra den kommende EP.
Første singlen er ”Vrede Kvinder”. Om den tankevækkende første udgivelse fortæller
Angående Mig: ”Vrede kvinder er et lokalt opgør med de forventninger, jeg har mødt, til
hvordan en rigtig kvinde skal være. Men ikke mindst handler sangen om mine indre
diskussioner og egne forventninger til præcis det samme.”
Angående Mig er allerede bekræftet til dette års SPOT festival og Smuk Fest.

Download pressebilleder m.m. her:
http://pdh.dk/artister/angaende-mig
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