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Kyrie Eleison
HARALD HØIDAHL
Kyrie Eleison är Harald Høidahls sjätte soloskiva. Skivan påminner i uttrycket en del om
sin föregångare Låt ditt rike komma, från
2013.
Sångerna på skivan är framförda på Haralds modersmål, norska, men kommer med
stor sannolikhet att plockas upp även i
svenska sammanhang.
Förutom Haralds egenskrivna sånger finns
bland annat sången Snart ska stenene rope,
som är översatt från svenska och skriven av
Sofia Jonsson och maken Karl-Johan (sångare i Grand Trunk Travellers). På skivan finns
även en översatt tolkning av Innan gryningen
(Mot morgengry) av Ylva Eggehorn och
Benny Andersson.
Skivan är producerad Johannes Groth och
arrangerad av Harald.
Den är musikaliskt besläkt ad med tidigare
skivor, som baserats på Haralds pianospel
och röst, har han även med sig ett band, en
stråkensemble och Sarpsborg Kammerkor.
Även Marte Lavik medverkar med sång på
ett par av sångerna.
Omslaget är målat av konstnären Menorah
Isalind och formgivits av Sara Woodrow.
Kyrie Eleison är en skiva med hög klass,
genomarbetad och något stillsammare, med
mäktiga lovsånger och texter med substans.
Sånger som med stor sannolikhet kommer
att sjungas runt om i kyrkor och olika kristna
sammanhang en lång tid framöver.
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Uendelig takknemlig
Kyrie Eleison
Bekjennelser
Mot morgengry
Forbarm deg over meg (Jesusbønnen)
Snart skal stenene rope
Kyrie Eleison (a cappella)
La oss holde måltid
Herren velsigne deg

OM HARALD HØIDAHL
Harald Høidahl från Fredrikstad i Norge är lovsångsledare och
har skrivit lovsånger som Låt ditt rike komma, Halleluja, vi
älskar dig Jesus, Makten och äran och Ära vare Fadern, samt
spelat in och medverkat på flera lovsångsskivor, på svenska,
norska och engelska.
Till vardags är Harald musiklärare och driver även en privat musikskola hemma i Fredrikstad; Gamlebyen Musikkskole. Harald
är gift med svenska Sara och tillsammans har de tre barn.
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