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Kærlighed i lånte fjer. Rodløshed og søgen efter rødder. De temaer er i fokus på Mette 
Kirkegaards andet pladeudspil ”Trådløse Drømme”. Cd´en udkommer på Gateway Music 
den 6. marts. Sådan lyder første vers af sangen ”Din Benzin”: 
 
Jeg er din benzin, du er min motor, sluger oktanblyfri en længsel uden kvoter. 
  
”Sangene handler netop om forskellige slags mønstre og afhængigheder – den folk-rockede 
sang, Din Benzin, om mandens motor, der tanker op med kvindens benzin, stiller 
spørgsmålstegn ved de overfladiske forhold. Han kører væk bagefter, fuld af energi, og hun 
er tømt,” siger Mette Kirkegaard.   
 
I sangen ”Online og fri” bliver hovedpersonen besat af at spejle sig i nettet. 
 
”Vi lever i dag med rodløshed og rødder som centrale modsætninger. Mange ved mere om 
folk på nettet, end om deres egen familie,” fortæller sangerinden og sangskriveren Mette 
Kirkegaard. Inspirationen hentes i kontrasten mellem storbyens kølige anonymitet og 
landskabets og provinsens hjertevarme, men til tider ubærligt nærværende landsbytråde.  
 
CD´ens første del, Byens Puls, handler om kvinder, der vil reddes, om et sex- og et fraværs-sus, 
og om en frø, der aldrig forvandler sig til Hugh Grant. Anden del, Inde i Landet, er sange om 
fremmed længsel, søgen efter rødder, og om netafhængighed og en digters kick. 
 
Anmeldelser af debutpladen: 
Mettes første album Heart Against Rock fra 2007 fik fire af fem stjerner i Nottingham Evening 
Post - 70.000 læsere, tre stjerner i Gaffa – ”Sangerindens debut lover godt for fremtiden”. Tre 
en halv stjerne i Kultunaut. Albummet er som med debuten produceret af Dave Hennessy.  
Musikalsk præsenterer sangerinden lytteren for mere livelyd end tidligere. 
 
Lyt til musik fra Trådløse Drømme:   
Myspace.com/mettekirkegaard 
 
Oplev video fra Trådløse Drømme:   
Da vi var elskere  
 
Download pressefotos 
Kontakt: April Artist mob. 6170 1864  
Email: info@mette.cn 
 

http://www.myspace.com/mettekirkegaard
http://www.youtube.com/watch?v=GrbSml6QUOk
http://picasaweb.google.com/Metteapril

