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Line Bøgh er tilbage med sin sprøde art-vokal i et magisk realistisk univers, hvor eventyret
begynder en mørk vinteraften. Yellow Moon er ude den 21. April.
Line Bøgh er en særegen singer/songwriter på den danske scene. Hendes florlette
popsange finder tyngde i tekst, arrangement og vokalarbejde. På den nye single Yellow
Moon lader hun sin distinkte stemme bære tristelsens møde med det uventede, som findes
i sangens historie.
Men historien startede i virkeligheden. En råkold vinteraften i januar, hvor livskrise,
modløshed og halvtomme pengepunge havde snablen nede i optimismen. Line og
hendes veninde sluttede en koncertaften på et værtshus i København. Ved fyldte borde
endte hun overfor en reserveret fyr, som sad og tegnede. Og dér, midt i en uoverskuelig
vinter, opstod et øjeblik af magi og kærlighed.
Det handler Yellow Moon om. Modsætningsforhold og de magiske gnister de kan slå
under den store gule måne.
Singlen er første track fra Line Bøghs kommende album, som lander til efteråret. Line har
tidligere udgivet en EP, og sidste år et debutalbum, til stor anmelderros. I Tyskland er de
også begejstrede for hende, og Line tager for fjerde gang sydpå for at turnere nu til maj.
Yellow Moon er ude 21. april hos DME og kan findes på alle digitale musiktjenester.
Line Bøgh Live:
14.04 - BETA, Copenhagen (support for LVL UP)
03.05 - Zeppelin Rock Bar, Copenhagen (Support: Kamille Lindholm)
11.05 - Kühlhaus, Flensburg
12.05 - Prinz Willy, Kiel
13.05 - Volksbad Buckau, Magdeburg
17.05 - Alternativer Freiraum, Pößneck
18.05 - Kulturbaustelle, Suhl
19.05 - Nussbreite, Berlin
20.05 - Blauen Fabrik, Dredsen
31.05 - Fatter Eskild, Århus ( + Kamille Lindholm)
11.06 - ALT for Damernes Kvindeløb, København
14.06 - Forstbaumschule, Kiel (feat. Helene Bak + Kirstine Birk)
15.06 - Kaufbar, Braunschweig (feat. Helene Bak + Kirstine Birk)
16.06 - Brandmarken, Jena (feat. Helene Bak + Kirstine Birk)
18.06 - ALT for Damernes Kvindeløb, Århus
Line Bøgh Diskografi
Det er os som er farverne over byen (EP, 2013)
Something Else and Something Else and Something Else Again (2015, Tyskland 2016).

Line Bøgh er også tekstforfatter/vokalist i projektet Nye Mennesker.

