
23-åriga Nouel uppskattar de enkla sakerna i livet. Hon menar att en bra låt kan

handla om vad som helst, och vem som helst. Till och med en främling (eller pizza). 

“Jag vill att min musik ska låta sömnigt uppiggande.”

 

Året var 2015 när Nouel föll för det varma soundet från 60 och 70-talet när hon, på

hennes 18-årsdag, fick sin första vinyl, ‘Songs of Leonard Cohen’. Nouel noterade

att fokuset, i de vackraste sånger hon hört, låg på de detaljerade berättelserna om

exempelvis "Suzanne" och "Winter Lady". Dessa och många andra visor, kom att

influera Nouels egna låtskrivande, därmed hennes stora intresse för det engelska

språket. Andra singer/songwriterhjältar inkluderar Elliott Smith, Aldous Harding

och Simon and Garfunkel. 

Med en varm Laura Marling-esque stämma kompletterad av en Sufjan Stevens-

plockig gitarr, väljer Nouel att kalla hennes sound för “sleepy folk”.

 

Om 'Short Stories'

'Short Stories' är ett konceptalbum som Nouel började skriva på under de åren

hon jobbade på café i Brighton. Albumet lyfter ämnen såsom depression,

förskönad kärlek och hur det är att vara ung och dum. Från svårflörtade “Lauren”

till förorts fester i “City Kids” och livet efter döden i “Milky Way” har Nouel

sammanfört tio humoristiska, tragiska och surrealistiska berättelser i sitt allra första

album.

Albumet är inspelat av producent och Grammy-vinnare Pete Smith (Sting, Van

Morrison m.m) och ljudingenjör/mixare Boe Larsen i Boe Larsens studio 

Mill Factory i Köpenhamn.

@hernameisnouel
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Debut album 'Short Stories'
 

Producerat album av Pete Smith (Stevie Wonder, The Police, Sting m.m)

Sofar Sounds Lund

The Great Escape 2018 & The Great Escape 2019

'The Other Songs' showcase

 Support för The FOOO på Annexet, Stockholm
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"Iconic Pizza Night" at Sofar Sounds

https://www.youtube.com/watch?v=zno-466YDA0&list=PL4_SsHNp9R6eP8KzPiKZ3uBp-U_cMMngk
https://soundcloud.com/nathalienedeljkovic/sets/short-stories/s-heERR
https://youtu.be/zno-466YDA0?t=45

