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CHASING DOROTEA

Chasing Doroteas låtskrivare och hjärna
heter Christpher Sander och jobbade
tidigare på PUB i Stockholm. När han
hade spelat in några nya låtar tog han
med dem dit och spelade dem på
tidningsavdelningen. Vi hade turen att gå
förbi där en dag och blev fullständigt
tagna av musiken. Mjuk, viskande sång,
plockande spanska gitarrer och några av
de känsligaste sånger vi hört på väldigt
länge.

While buying magazines in a mall we
noticed some truly wonderful music
coming from the speakers. Gentle little
songs with sensitive, whispery vocals.
We asked the boy behind the counter
what it was. That boy was songwriter
Christopher Sander and the wonderful
music was by his very own; Chasing
Dorotea.

CHASING DOROTEA

Hösten 2001 samlade Chrisopher några
vänner och omformade sitt soloprojekt
till ett "riktigt band" för att påbörja
inspelningen av debutalbumet för
Summersound Recordings
Chasing Dorotea har jämförts med Nick
Drake, Red House Painters och Belle &
Sebastian. Och Christopher Sander
besitter onekligen samma talang för
melodier som kryper in under huden och
etsar sig fast i huvudet.
Värt att notera är att detta även är
skivdebut för Tuva Novotny som hörs i
duetten "The anchor song".

In the autumn of 2001 Christopher
Sander gathered a bunch of friends to
join Chasing Dorotea, started playing live
in Sweden and, most importantly,
recorded this wonderful self titled album.
Some people have compared him to Nick
Drake, Red House Painters and Belle &
Sebastian. And Christopher Sander
certainly has the same obvious talent for
letting emotions go straight from guitar
and vocals to the heart of the listener.
This songwriter will be around for a
while.

01. The anchor song
02. Crackin up
03. Dreamer
04. Tuva song
05. In April
06. All I want
07. A long time ago
08. Paris rain in July
09. Early morning mist
10. Memory
11. Dark angel
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