
SIGNE TRYLLE
B Ø L G E R N E  V E D  B E L L E V U E

PRESSEMEDDELELSE

‘Bølgerne ved Bellevue’ er titlen på Signe Trylles kommende udspil 
som udkommer 13. oktober 2019. Sangen er en hyldest til Signe 
Trylles far, Gert Smedegaard, som efter nogen tids sygdom takkede 
af d. 30. november 2018 i sit hjem tæt på Bellevue.

“Min far døde to måneder efter en lang CV. Jørgensen
turne med en magisk afslutning på et stuvende fuldt
plænen i Tivoli.”

“Sangen er en kærlighedsfortælling mellem en levende og en 
døende. Den udspiller sig i fars sidste levetid, for der var mange 
timer ved sengekanten, som lod sig skrive ind i notesbogen. Tårer, 
tanker, minder, festlige stunder, smil,sorg og glæde. De var der alle 
sammen - følelserne ved sengekanten.” 

Sangen er blevet til i samspil med mange af Gert
Smedegaards kollegaer, familie og venner.

“Det var vigtigt for mig og mine brødre, at fars venner var med. 
Sangen har fået det helt rigtige feel, 70’er Ache orgler blandet med 
lidt Eagles guitar - altsammen trillet ind i et muntert hjørne. Vi er 
beærede over, at så mange musikere kom forbi studiet på Nørrebro 
og dryssede lidt af deres guldstøv over optagelserne. Hver session 
havde et vist terapeutisk indhold, for vi virkelig fik snakket om far. 
Røverhistorier var der også plads til.”

‘Bølgerne ved Bellevue’ udkommer på Gert Smedegaards fødsels-
dag den 13. oktober 2019 på forlaget Olafssongs efterfulgt af en 
mindekoncert på et-året for hans dødsdag den 30. november. 
Det foregår på Bartof Station (Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg) 
med musikalske indslag fra mange af hans kollegaer gennem tiden.
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Kvinden i dit liv, 
hun guider dine tanker 

hun er dit et og alt, 
dit åndelige anker

Du mærker roen, 
for du ved hun er din 

langt bedre 
end selv den 

bedste morfin
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MEDVIRKENDE:

SIGNE SMEDEGAARD: VOKAL
FINN OLAFSSON: AKUSTISK GUITAR/KOR
KNUT HENRIKSEN: BAS/KOR
STEEN TOFT ANDERSEN: MUNDHARMONIKA/UKELELE/KOR
PER WIUM: KEYBOARD/KOR
RUNE KJELDSEN: ELEKTRISK GUITAR
LEIF BRUUN: PEDAL STEEL/KOR
JASPER HØIBY: KONTRABAS
STANLEY SAMUELSEN: MANDOLIN/KOR
JACOB SMEDEGAARD: TROMMER/GUITAR/KEYS/KOR

KOR:
KIRSTEN TEILMANN
TORSTEN OLAFSSON
CV.JØRGENSEN
ANNEMARIE ALBRECHTSEN
STINE AAGAARD
JOACHIM USSING
LISBETH HEIN HANSEN
LENE STØYER
ANDRE SØRENSEN
HELGE DAMSBO
CHRISTIAN SMEDEGAARD

TEKST/MUSIK: SIGNE SMEDEGAARD, JACOB SMEDEGAARD
ARTWORK: CHRISTIAN SMEDEGAARD
PRODUKTION/MIX: JACOB SMEDEGAARD
MASTERERING: NIKOLAI VINTEN
OPTAGET I HQ KØBENHAVN 2019
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