Ready to meet you, LP 1971

A Danish pop gem that sounds like what would happen if Astrud Gilberto, Karen Carpenter
and Joni Mitchell were combined and put in the studio with Burt Bacharach (him again!).
Intelligent, complex songs, breathtaking arrangements, accompaniment from some of
Copenhagen’s finest jazz musicians, and if all that weren’t enough, the lovely Birgit goes the
extra mile and poses nude on the beautiful gatefold sleeve! This one was incredibly difficult
to get a hold of, as you can imagine…..
Dust & Grooves
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Production Dessinée udtaler:
Med sin enestående smukke sangstemme bliver enhver sang øjeblikkeligt til et
mesterværk, der skinner ”glitrende”. Et af de bedste mesterværker af dansk softrock,
Birgit Lystagers værk ”Ready to meet you” fra 1970 er en reproduktion med
specifikationer, der er tro mod originalen.
Mesterværket ”Birgit Lystager”, som er den højeste top af skandinavisk softrock og
indspillet de bedste covers til Bossa Nova, Samba, og pops i 1970’s 1. album, fortsætter
med at optage godt salg uden at falde. Birgit Lystager, også kendt som ”Denmark Diva”.
Et andet mesterværk ”Ready to meet you”, som hun havde indspillet samme år, er dette
værk. Mens det ovennævnte 1. album er et værk, der kun er skabt ved at dække hitsange
fra Europa og USA på det tidspunkt, som blev valgt med en selmen–lignende sans,
fokuserer dette arbejde primært på de sange, der er skrevet for hende. Et komplet
originalt album. Det er et værk, der skal kaldes et søsterværk, og det er også
bemærkelsesværdigt, at sange, arrangementer, forestillinger osv. af den danske pianist
Tom Prehn alle er lige så gode som første…
Hvis du lytter til åbningsnummeret ”I’m Waiting For A Bus”, der åbner med en dejlig
scat, vil du være i stand til at fornemme ”auraen” i dette arbejde. Det er et mesterværk af
blød rock til solrig pop med et flot klaver, elegante strygere og et horn, der tilføjes til den
perfekte timing. Tilsvarende ”This Happy Morning” med en blød drømmende melodi og
popmelodi og ”At Once You Fall in Love”, en pop i latin–stil, der resonerer med Shioume,
som har en dejlig rullende percussion. ”I’m Nothing But A Girl”, A & M–lignende software
”Bosa” Pop ”Fingertips” osv., er alle drømmende og får mest ud af hendes fe og smukke
sangstemme. En samling af berømte popsange. Det har universel charme. Derudover er
den eneste indspillede ”Another Night” af Bart Bakarac et godt cover, der synges i et let
tempo, og det er godt, at atmosfæren og skalaen, der er arvet fra det tidligere værk,
bevares godt.
Derudover er en anden attraktion af dette arbejde, det dristige sleevekunstværk også
værd at se på. Fra den første, der fik mig til at føle vinterens ankomst, er det forfriskende
smil fra Birgit omgivet af forårets friske grønne bare vidunderligt, men når jeg åbner
sleevet op og ned… Selvfølgelig er sleevet også trofast lavet med en dobbeltsidet midte.
Dette arbejde er fyldt med charme, der aldrig kan opnås ved download.
”Birgit Lystager” er et historisk mesterværk af skandinaviske pops, fyldt med
fascinerende mesterværker, der helt sikkert vil chokere dig, hvis du tror, at det kun er
det første. Du skal bare sige ”stedsegrønne”…

Birgit Lystager – Special Interview:
En dansk kvindelig sangerinde, der fik sin store debut i 1966. Ud over sin skønhed er
den unikke fe og gennemsigtige sangstemme bare attraktiv. Debutværket ”Birgit
Lystager” fra 1970, som inkluderer det bedste cover ”Christina” af det brasilianske
mesterværk ”Tristeza”, er den højeste ære for skandinavisk bossa og soft rock, og soft
rock på tværs af generationer og genrer. Pop fra 60’erne, understøttet af alle popfans, fra
Boss Nova–fans til klublyttere. De tre albums, der blev udgivet i begyndelsen af
1970’erne, er alle mesterværker fyldt med de fineste skandinaviske pops.
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I’m Waiting For A Bus
Fingertips
At Once You Fall in Love
You Call This A Merry–Go–Round
Ready To Meet You
This Happy Morning
I’m Nothing But A Girl
Another Night
Choosing Words
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