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HJERTETS VAGABOND er en samling af nogle
af mine danske sange. En blanding af helt nye
sange, genindspilninger af ældre sange, demoer
og remasteret indspilninger, der ikke har været
ude på et album før.

Da jeg kom hjem, efter en velgørenheds
koncert på Kirsten Kjærs museum i Nord
jylland, var der to ord, som dukkede op i
mit hoved igen og igen: Hjertets vagabond.
Det var det Kirsten Kjær blev kaldt. Hjertets
vagabond. Jeg blev ramt af ordene – blev
berørt, og tænkte at vi måske er mange, der
mærker en slags hjemløshed – en længsel
efter noget, vi ikke helt kan sætte ord på.
Jeg skrev senere sangen Hjertets vagabond
om ‘et øjeblik i håbets karrusel’ Om klovnen,
der får øjnene til at le, men som også løfter
et spejl op for vores egen længsel.
Som sangskriver er jeg hele tiden søgende
og nysgerrig på livet. Hvordan vi som men
nesker opfører os overfor hinanden – hvor
vi som samfund er på vej hen – hvordan vi
lever livet og alle vores bestræbelse på at
blive ‘lykkelige’ – hvad det så end er. Det
forsøger jeg ydmygt at sætte ord på. Det
er der mange mennesker i verden der gør,
på bedste vis, igennem diskussioner, bøger,
sange, fortællinger.
Derfor er sangen Til glæden for mig måske
den vigtigste sang på albummet, fordi den
er uden ord. Alle kan synge med, og for
håbentlig mærke glæden, fællesskabet og
håbet. ‘Ord bliver først rigtige ord, når hjer
tet finder ro’, som der står i sangen Hjertets
Vagabond.
Glædeligt forår og god fornøjelse.
Michael Vesterskov.

På hjemmesiden er der flere
informationer om albummet,
sangtekster, samt små for
tællinger inspireret af sangene.
Find HJERTETS VAGABOND på
hjertetsvagabond.westwood.dk

Om Michael Vesterskov:
Initiativtager til bandet Westwood, der
90’erne havde en række radiohits, blandt
andet Easy Sundays og Once in America. Westwood blev opløst i 1993. Michael
Vesterskov udgav derefter Ep’en Bromskij
Garden med hittet: One day you’re in – next
day you’re out. Siden har Michael Vesterskov
udgivet 17 albums.
Michael Vesterskov har de seneste år ar
bejdet og produceret sine albums i Sverige
i samarbejde med svenske producere.
Han samarbejder også tæt med sin kone
skuespiller og sanger Marianne Mortensen.
Sammen har de indspillet to albums.
Michael Vesterskov har udgivet 2 bøger. I
lænestolens dybe stille ro og En sangskrivers
søgen efter det dybe smil. Senest har han
udgivet albummet Bagateller – Fars sange.
Gamle danske sange i personlige fortolk
ninger.

