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Marie Swane er en ny dansk singer-songwriter der med sit kantede
og alternative udtryk er en ekspressiv dark horse i dansk musik.
Hun henter sin inspiration hos sine kvindelige forgangskvinder
såsom Annisette, og Nina Simone, tilsat en musikalsk atmosfære
der leder tankerne hen mod Mumford and Sons og Tom Waits. Med
sin unikke stemme, og stærke sange byder debutalbummet på
personlige sange, der fortæller historier om livet når det rammer en
hårdest. Mange af sangene handler om (ulykkelig) kærlighed, og
om bearbejdelsen af denne, men med lyset glimtende forude i dem
alle.
Marie er en enlig mor til 2 børn. Dreng, Ask, 10 år og pige, Vilde, 8
år.
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I forbindelse med skilsmissen (eller hvad det hedder, når man ikke
har været gift) med børnenes far, tumlede jeg længe rundt i mørke
og søgte efter mening. Var nødsaget til at redefinere mig selv. Blev
indhentet af mit evigt tilbagevendende- og brændende- ønske om
få de her sange jeg havde i mig, ud af systemet så at sige.”
forklarer Marie Swane.
I løbet af kort tid, havde Marie Swane sagt sit job op, byttet det
idylliske fiskerhus i Hornbæk ud med en lejlighed i et socialt
boligbyggeri i Helsingør, og startede på en rejse der tog 5 år. En
rejse hvor hun blev bedre som sangerinde, bedre som sangskriver
og ikke mindst tekst forfatter. For første gang nogensinde, gav
tilværelsen virkelig mening, og Marie vidste, at hun hurtigt var nået
til sit livs ”point of no return”. Tilfredsstillende, forfriskende og
frustrerende på samme tid.
”Pludselig var den lidt kedelige, men velkendte dagligdag skiftet ud
med usikkerhed og dårligere økonomi, men også med mening,
nærvær, og nerve. (Og så synes jeg selv, jeg er blevet en bedre
mor).”
Marie Swane har skrevet sange i et hidsigt tempo, og har muligvis
nok sange til at kunne lave tre albums, og hun stopper ikke med at
lave sange lige foreløbigt.
”Det er med dem, ligesom med kærligheden. De dumper ned til én,
når man mindst venter det, og så er det bare om at have papir,
blyant og en recorder ved hånden.”
Albummet udkommer via Target Records d. 3 november.
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