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Novoton är stolta att presentera en ny artist hos oss men en artist som vi gillat länge, Katharina Nuttall.
Hennes tredje album “Turn me on” inleds med titellåten (som också är första singel) och visar med en
gång upp Katharinas starka sida, mörk och melodiös rock. Ibland har Katharina felaktigt sorterats in
fel i singer/songwritergenren men även hennes lugnare låtar besitter en nerv och intensitet som tydligt
visar att hon är ganska unik på den svenska musikscenen. En rockig brud som definitivt inte är rädd att
ta för sig. Hennes liveframträdanden brukar också vara en urladdning av rå energi.
Hennes andra album “Cherry Flavour Substitute” tilldelades det prestigefyllda tyska fonogrampriset
“Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik”. I sin motivering beskriver juryn albumet som ”en
skimrande musikalisk diamant av imponerande karaktär” och tycker att Katharinas dova, fantastiska
stämma, lätt kan mäta sig med de stora artisterna som Beth Gibbons (Portishead), Susan Janet
Ballion (Siouxsie & the Banshees) och PJ Harvey. Lägger man till Patti Smith så har man fått en bra
bild var Katharina rör sig musikaliskt.
Bägge hennes tidigare album är självproducerade men denna gång har hon tagit hjälp av den engelske stjärnproducenten Head (som har jobbat med bl.a. PJ Harvey, Madrugada, Marianne Faithfull,
Massive Attack) som gillade Katharinas musik så mycket att han tog sig tid från sitt pressade schema
för att vara med. Tillsammans har de gjort Katharinas mest helgjutna, och i mitt tycke bästa, album
hittills. Inspelningen skedde i en av Sveriges bästa studios, Svenska Grammofonstudion i Göteborg.
När man hör detta album förstår man varför bägge hennes tidigare album hyllats. Katharinas besitter
en talang att skriva underbara melodier och hennes unika röst gör att man inte vill sluta lyssna. Ett
album man inte bör missa.
Katharina Nuttall är född i Norge 1972 och är uppväxt i Norge och England. Hon är bosatt i Stockholm
där hon jobbar som musiker, kompositör och producent. Katharina Nuttall har tidigare nått framgångar
som producent åt andra artister (bland annat, Ane Brun) och deras bästsäljande album, skrivit långfilmsmusik och släppt bandalbum samt två soloalbum “This Is How I Feel” och “Cherry Flavour Substitute”.
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