Om filmen:
Den danske sangerinde Esther Maria tager til New
York med sin musikalske partner Torsten Stistrup
Cubel. De skal indspille et helt album med den
amerikanske producer på bare fem dage.
I filmen hører vi Esther Marias tanker omkring sine
sange og hvordan hun prøver at finde den rigtige
sindsstemning til projektet. Kramer deler sine filosofi om den kreative proces og fortæller om sit
arbejde med hende. Vi følger de tre kreative sjæle
mens Esther Marias debutalbum “The Abyss”
begynder at tage form i en lille lejlighed i Tribeca.
Selve musikken og New Yorks urbane landskab
spiller deres egen rolle i filmen side om side med de
tre musikere.

Instruktøren om filmen:
“Efter i flere år at have arbejdet med video og musik
var denne dokumentar - min første - et logisk skridt.
Mit mål var at kombinere musik med billeder fra
New York og fra indspilningsprocessen, mens kunstnerne delte deres tanker om disse ting.
Men det skulle ikke være en film med folk, der bare
sidder og snakker om musik. Jeg ville have alle elementerne til at smelte sammen, så filmen ikke føltes
som en tør faktuel dokumentar.
Jeg sigtede efter at være lidt poetisk - og billederne,
lyden og kunstnernes tanker, som jeg kunne gøre
brug af, hjalp mig i den retning.”
Film website (info, trailer, pressefotos, blog osv.):
www.larsdideriksen.com/firstyoucloseyoureyes

CREDITS & INFO

DATA

Sound Of Perpetual Astonishment & The Quest Records præsenterer

Spilletid: 30 minutter (Widescreen)

Esther Maria i
FIRST YOU CLOSE YOUR EYES - Five Days In The Abyss

DVD indhold
Film (30 minutter)
Bonus features:
Fire internet video blogs (23 minutter),
Outtakes (8 minutter), Trailer, Foto Slideshow.
Danske undertekster (film)
Engelske undertekster (film og outtakes)
Kommentarspor med instruktøren (Dansk
uden undertekster)

En film af Lars Kjær Dideriksen
Filmet, instrueret og klippet af Lars Kjær Dideriksen
Musik og tekster af Esther Maria med Torsten Stistrup Cubel
Produceret af Kramer
Støttet af Aarhus Filmværksted og Ophavsretsfonden
(Dansk Journalistforbund)

Filmet på DV-bånd med Sony PDX10 kamera.

Filmet i TriBeCa, New York, Oktober 2010.

KONTAKT
Lars Kjær Dideriksen
Aarhus, Danmark
larsdideriksen@yahoo.dk
Tel. (+45) 40 95 64 39

“The Abyss” er indspillet med mikrofoner fra Oktavamod.com og
forforstærkere fra Tritonaudio.com

Bemærk: 300 dpi pressefotos kan downloades fra filmens website.

Også tak til HP Møller Andersen, Carsten Meinhardt og Ulrik Lyhne
Yderligere musierek på “The Abyss”: Soma Allpass og Jeff Linsenmaier
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