Loves Labyrinth, LP 1972

Jazzkyndige Finn Slumstrup skrev i en anmeldelse:
Den aktuelle plade… befinder sig på et niveau, der sætter den talentløshed, der ellers trives i
dansk popmusik i skarpest tænkeligt relief. Prehn, Madsen og Lystager leverer plastic– og
vinylskønhed for alle pengene, og så kan man ikke forlange mere.
I 1972 udgav de tre en LP, der var nogenlunde skåret over samme læst som den foregående.
Titlen var Love’s Labyrinth, og også den fik anmeldernes superlativer op af skufferne. Begge
LP’er er udover deres musikalske kvaliteter særdeles raffineret produceret rent teknisk med
anvendelse af tidens mest avancerede tekniske udstyr. Så der er i enhver henseende tale om to
lysende udspil i dansk popmusik, som holder vand den dag i dag.
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Production Dessinée udtaler:
”Scandinavian Diva”, Birgit Lystager, et mesterværkstrilogi fra begyndelsen af 1970’erne, endelig
færdig! Det er et mesterværk, der skal kaldes den færdige form for skandinavisk pop–soft rock…
Et antal drømmende skandinaviske pop–bløde numre sunget med smukke stemmer
understøttet af et elegant orkester. Det 3. album ”Love’s Labyrinth”, der blev udgivet i 1971 af
den danske kvindelige sanger Birgit Lystager, er det mest komplette og fineste popværk blandt
hendes værker. Et sådant mesterværk er en troværdig reproduktion.
Fra åbningssangen ”I Love You”, hvor den blide start synes at optage kvaliteten af værket, er det
en drømmende sang, der ikke skuffer, og med den dramatiske pop ”There’s A Girl” med en
strålende skyhøje orkestrering, der fortsætter, er højdepunktet i dette arbejde. Smuk og smuk,
sådan en perle.
Udover den kongelige vej 70’s popsange som “How Can It Be That Way” og “Love’s Labyrinth”,
som har lignende elegante strygerarrangementer, Bosa–soft rock ”Oh!”, ”My Snowman” og andre
poppende numre, ”Your Song”, der dramatisk dækker Elton Johns mesterværk, og ”All Kinds Of
People” (Bart), en dejlig vals med den bedste opløftende scat, der dekorerer den sidste. Det er et
mesterværk med en meget høj grad af perfektion fyldt med perler fra skandinaviske pops, der er
blevet omhyggeligt æltet i deres helhed.
Nyd den kraftige dobbeltsidede papirsleeve og den remasterede lyd med en klarere glød
Den første ”Birgit Lystager”, som tidligere blev genoptrykt fra Production Decine og stadig er
meget populær, og den tidligere udgivne ”Ready to meet you” og dette værk ”Love’s Labyrinth”
er nøje udvalgte sange af Birgit Lystager. En trilogi af ædelstene tilbage på toppen. Blandt dem er
dette arbejde det mest udformede mesterværk, der symboliserer Birgit Lystagers talent. For
dem der kan lide hendes sangstemme, vil det være et stykke liv.
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I Love You
There’s A Girl
Your Song
Just Before Dawn
How Can It Be That Way
Oh!
Love’s Labyrinth
My Snowman
A Strange Crowd Of Flowers
All Kinds Of People
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