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Echoes er den nye single fra Ida Wenøe, der udkommer 21. maj i et tæt samarbejde mellem
danske Songcrafter Music og engelske Integrity Records.
Nummeret består af to stærke halvdele. En lavmælt men intens åbning med Idas stemme og
fingerspil på hendes elektriske Guild fra ´59 brydes midtvejs, når resten af bandet sætter ind og
driver sangen fremad og tilfører den en mørk og dramatisk sound, der lyder som lige dele Lana
Del Ray og klassisk tresserlyd a la The Animals eller The Doors.
Om tankerne bag Echoes siger Ida:
"Minder om en man var engang virker som et ekko båret af en fjern tid. Den kærlighed man
oplevede, så stor og varm og omfavnende, er nu blot et minde, en skønsang så langt borte fra, at
det kun er det vage ekko du mærker, som en overfladisk prikkende fornemmelse på huden.
Inspirationen er et tørt land, en uendelig ørken, uden skyggen af vand. Ting nægter at blomstre
her, så jeg spiser af andres frodige haver. Men lige meget hvor meget jeg fortærer bliver det
aldrig rigtig en del af mig, det er stadig kun et ekko af en følelse. Et ekko af kærlighed. Dette er
sangen “Echoes”. Den svage lyd af minder og lånte stemmer.
Ligesom på den forrige single “One Step” begyndte hun med at indspille sporene i sit lille
hjemmestudie i kolonihavehuset i Ballerup i samarbejde med bassist Magnus Knudsen og
trommeslager Anders Haaning. Her opstod ideen om at koble den svenske producer Tobias Fröberg
på projektet, da han bla. har indspillet nogle af Idas yndlingsplader med norske Ane Brun.
Fröberg hørte skitserne og var straks solgt. Fra sit studie på Gotland arbejdede han videre på
projektet i et tæt online samarbejde med Ida, da de ikke kunne mødes fysisk pga. Corona. Det
sidste touch på mastering blev leveret af danske Emil Thomsen.
Ida Wenøe er kendt som en fremragende og intens live performer, der tryllebinder sit publikum,
uanset hvor hun spiller. Hun har turneret over hele Europa samt Nordamerika. I 2016 blev hun
nomineret til en Danish Music Award for debutalbummet “Time of Ghosts” ligesom et af numrene
blev brugt i DR dokumentaren “De Smukke Piger” i 2017. Hun udgav i 2019 albummet “The Things
We Don’t Know Yet” og i 2020 singlen “One Step” - begge til flotte anmeldelser og solid radio
opbakning fra bla. DR P6 Beat, BBC 6 Music, BBC Radio 4, Amazing Radio og KEXP.
“Bewitching acid folk with a deeply personal edge” - Clash Magazine
“Ida Wenøe is equal parts mysterious, brooding & beguiling” - R2 Magazine
“Her voice - weary but cute, with the power to cut through - is perfect” – The Guardian
“In keeping with her Nordic DNA there’s a glacial air to both the music and the imagery” - Folk Radio
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