Anne Berit: “Maleri – Utafør Sted Og Tid”

Ekte nordnorsk country i midnattssol
I Vesteråls-distriktet er Anne Berit et kjent ansikt og ikke minst en kjent stemme.
Siden 2007 har hun vært rundt med bandet sitt og spilt på både større og mindre
arrangement, og har fått en trofast tilhengerskare. 25. oktober ble debutalbumet
“Maleri – Utafør Sted Og Tid” sluppet, og det er utelukkende på rotekte nordnorsk!
Anne Berit er klar for å erobre resten av fedrelandet!
Anne Berit Andersen har alltid
hatt sangen i hjertet og har siden
tenårene sunget og opptrådt ved
diverse lokale anledninger. I hennes
musikkglade familie var det countrymusikken som fikk størst plass, så det
er ikke uten grunn at nettopp denne
sjangeren ligger Anne Berits hjerte
nært.
Drømmen om eget band ble oppfylt
høsten 2007, og etter noen intense
måneder med øving stod låter fra
store stjerner som bl.a. Shania Twain,
LeAnn Rimes, Gretchen Wilson og
Carrie Undervwood på repertoaret.
Responsen fra publikum har vært
strålende, og høydepunktet var på
Countryfestivalen i Lofoten hvor
Anne Berit fikk synge duett med den
legendariske Bobby Bare (“500 Miles Away From Home”, “Four Strong Winds”, “Daddy, What
If” m.fl.)!
Anne Berits største drøm har alltid vært å få spille inn plate med egne låter. Etter møysom vurdering og jobbing ga hun ut singelen “Desert Road” sommeren 2009, som det også ble laget video til.
Denne videoen ble populær og blir flittig stemt fram på NRKs “Country Jukeboks”. Utgivelsen av sin
første singel ga imidlertid Anne Berit bare mersmak og hun fikk virkelig blod på tann. For å få fart
på drømmen om en hel plate tok hun kontakt med Mariann Records Norge som likte det de hørte.
I samarbeid med plateselskapet begynte Anne Berit planleggingen av debutalbumet som ble bestemt skulle være på norsk for å nå et bredere publikum – og med det kom ideen om å gjøre den
på Anne Berits egen dialekt, nemlig nordnorsk!
Mandag 25. oktober kom albumet «Maleri – Utafor sted og tid» ut i handelen. Anne Berit og
Mariann Records Norge ser fram til å presentere nordnorsk country på sitt aller beste for hele det
norske folk! Albumet inneholder 12 countrylåter, alt fra glade linedance-rytmer til smektende og
følsomme ballader. Låta “Desert Road” er også med, men med norsk tekst. Dette er et debutalbum
med ytterst personlig særpreg og tekster som simpelthen vil finne veien inn i hjertet på samme
måte som midnattsola. Anne Berit har selv bidratt med tre av låtene, bl.a. tittelsporet som det
også er laget video til.
Produsenter er Ottar «Big Hand» Johansen og Tore Andersen.

