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ANOTHER MILE
Anmelderroser og
begejstrede publikummer.
Jeg glæder over at kunne
præsentere min nye Cd “Another
Mile”. Det har været en hård “fødsel”.
Jeg har taget mange kampe
undervejs, men nu står jeg med 11
ny-indspillede sange, hvoraf de 8 er
mine egne; udvalgt og foldet ud i min
lille trio, har de fundet deres leje i et
minimalistisk, akustisk univers, hvor
jeg føler, de kan komme til deres ret.
Da jeg begav mig ud på den rejse, det
er at skrive nye sange, havde jeg ikke
troet, at det skulle tage mig mere end
tre år, fra jeg startede med den
første strofe til jeg endelig kunne gå i
studiet og indspille min tredie Cd.
I samarbejdet med Pojken Flensborg
og Jacob Venndt føler jeg, at mine
sange har fået plads, og at jeg som
vokalist kan leve i de historier, jeg
forsøger at fortælle. Du kan få en
smagsprøve på et par af numrene
ved at klikke dig ud på et af følgende
websites:

Thera.dk
Reverbnation.com
Numberonemusic.com
Det er sange, der bevæger sig i tre
tematikker: livet, mørket og
kærligheden. Det er tanker om at
miste og at finde, at længes og at
leve, om skyggen og lyset. Det er når
mørket overvælder én og stilheden
løfter én mod drømmene. Det er de
veje man vælger og de veje man
lægger bag sig for at finde vej forude.
Det er overvældende at se den
modtagelse musikken har fået - ikke
blot hos anmeldere, men også hos
publikum, der har mødt talstærkt op
til koncerterne og taget i mod såvel
mig som sangene med åbne hjerter.
Thera Hoeijmans, Aug. 2014
PRESSEN SKREV
JAZZSPECIAL nr 139
“ANOTHER MILE er en smuk,
charmerende og personlig udgivelse.
Sine steder er der en sådan skønhed
at finde, at det er hjerteskærende.
Musikken føles rigtig - og så kan det
ikke blive meget bedre”.
(Jacob Hassing, Jazzspecial nr 139)

JAZZNYT
(...) Thera Hoeijmans stiller sig solidt
midt på scenen som fuldbåren
jazzvokalist. En overraskende plade
fra en kvinde, der er mere end
tidligere. Hun er også nuværende.
(Niels Overgaard, Jazznyt
17.04.2014)
GAFFA****
“Another Mile sider i skabet som et
formfuldent orkestreret lille
mesterværk”.
(Ivan Rohd, Gaffa, 26.03.2014)
ARRANGØRER SIGER
MUSIKDREVET
“En jazzkoncert, der virkelig er værd
et besøg”.
(Lars Thyrre. Arrangør Musikdrevet
Ryomgaard)
JAZZVÆRKET BRABRAND
“Det var en af de bedste aftener, vi
har haft”. (Ulrik Rasmussen, booker
Jazzværket)
Line Up
Thera Hoeijmans: Vokal
Pojken Flensborg: Piano
Jacob Venndt: Kontrabas, kromatisk
mundharpe
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