Ikast Avis på

Nyt opsamlingsalbum
fra Henrik Volf
Nyt medlem af Vores Ikast har »med stor stolthed og med en del ærefrygt«
udsendt et nyt album med 35 sange fra de første 35 år
IKAST En af Vores Ikasts nyeste medlemmer har udgivet et nyt
album.
Det er den erfarne Ikast-musiker Henrik Volf, der har udsendt
albummet »That’s It - So Far«. Der er tale om en digital dagbog
med 35 håndplukkede og remastede sange fra Volfs første 35 år
i musikbranchen.
Han har taget udgangspunkt i sangene, og det de skabte. Og
gjorde ved knægten. Som ung musiker. Og nu som en moden mand,
der stadig har den samme uro og skabertrang i sig. Den kommer
han aldrig af med. Lysten. Og det at skabe.
- Jeg skriver, nynner og spiller hele tiden. Indimellem går jeg i
studiet med ideerne. Men det største er den kreative proces. At
skabe sangen. Hen over bordet. Med guitar og kuglepen. Der, hvor
ord og lyd rammer hinanden. Det er det største, siger Henrik Volf.

- Pengene var egentlig møntet på en lidt større og længere uddannelse, set ud fra det akademiske synspunkt. Jeg købte instrumenter og musikindspilninger, og væk var pengene. Men som
min far senere sagde: Du fik jo noget ud af pengene, og han fik
ret, siger Henrik Volf.
I 1989 gik han solo og udgav tre år senere sin største kommercielle satsning Walkin’ That Road, der året efter i 1993 fik ham
til at springe ud som professionel musiker.
That’s It - So Far

De nye udgivelse er en rejse gennem tiden. Med 35 håndplukkede
sange fra de første 35 år. Og de står nøjagtig som de gjorde, da de
blev udgivet i tidernes morgen. Men i en ny remastered udgave.
- Og det kan høres, jo længere du kommer frem i rækken, hvordan tiden, lyden og ikke mindst min vokal har ændret sig, siger
Volf, der med albummet har skrevet sin egen historie.
Det første af slagsen fra hans side. Indtil videre.
Henrik Volf har udgivet i alt 139 sange som komponist og tekstforfatter. Fordelt over 37 udgivelser i tiden 1984 til 2019. Enten som
single, EP eller album. Og siden 2009 som digitalt medie.
»That’s It - So Far« er udkommet på de alverdens streamingtjenester.

Pladedebut i 1984
Henrik Volf pladedebuterede i 1984 med single-udspillet »Venter
Du Stadig« med bandet Crew, og singlen banede vejen til det,
der dengang hed Radio Herning og Radio Ikast, og de forskellige
lokale skrivende medier.
- Og det førte mig faktisk også ud over de regionale grænser.
Selveste P3´s Leif Wivelsted ringede mig nemlig op til et direkte
interview i Danmarks Radio. Stort på alle måder, fortæller Henrik
Volf.
Han finansierede sin første indspilling af debutpladen med
penge, han havde arvet fra sin farmor.

Henrik Volf fejrer sine første 35 år i musikbrancen med en digital
dagbog »That’s It - So Far«. Foto: Erling Jørgensen
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