
SOPA fejrer 5 års fødselsdag med opsamlingsalbum og koncert

Det startede med to hjemmebrændte cd’er med Under 
Byen-violinisten Nils Gröndahl og den italienske lo-fi-
musiker Marzipan Marzipan fra Berlin. Et par der tydeligt 
viste SOPA’s spændvidde: En erfaren musiker med ikke 
helt lettilgængelig musik og et nyt talent med en umiddel-
bar, men stadig skæv indgang til popmusik. 
Siden da er der kommet flere udgivelser med iørefaldende 
pop, udfordrende støj og harmonisk skønsang, samt flere 
roste opsamlings-cd’er, hvor også elektronisk musik, rock, 
dansk spoken word, punk og rap blev føjet til paletten.
 
Aarhus-Berlin 
SOPA har alle årene bygget en del af sine aktiviteter på en 
stærk forbindelse mellem musikmiljøer i Berlin og Aarhus. 
Det afspejler sig både i udgivelserne og i rækken af kon-
certarrangementer, som det er blevet til b.la. de to steder. 
- Det har været en slags udveksling, der er kommet 
musikere i begge byer til gode, siger Lars Kjær Diderik-
sen, der startede SOPA i august 2006 og altid har ladet sig 
styre af sine egne smagsløg.
 
Verden som legeplads 
SOPA har alle 5 år set stort på geografien. Musikerne har 
spillet mange steder i verden og især opsamlings-cd’erne, 
der indeholder musik af et væld af genrer fra store dele af 
verden. Især dobbelt-cd’en “SOPA DELICIOSA” fik mange 
roser fra både webmedier og danske aviser. 

Overblik og netværk
Musikmagasinet Geiger skrev i juli 2008: “I løbet af relativt 
kort tid har selskabet udviklet sig til at være en væsentlig 
medspiller på landets indie- og eksperimentalscener. (...) 
SOPA [er] ganske enkelt er drevet af en sand ildsjæl med 
et solidt overblik og et stort netværk i musikmiljøet, der 
kaster kunstneriske dividender af sig.” 
SOPAs fremsynethed er bl.a. tydelig på “SOPA DELICIO-
SA”, som indeholdt flere musikere, der senere har skabt sig 
navne på den danske og internationale musikscene.

Fejringen af de 5 år 
SOPA fejrer sine 5 år med at gøre hele sit katalog 
tilgængeligt som digital download og samtidig sammen-
sætte et gratis opsamlingsalbum, “SOPA CINCO”, der sam-
ler det bedste fra alle årene - plus lidt nyt. 
En helt ny hjemmeside på www.sopa.dk er desuden ved at 
blive lavet.
Fredag den 26. august er der jubilæumskoncert på Head-
Quarters i Aarhus med Marzipan Marzipan (Berlin), Agata 
& Me, A.K. Hansn (fra Singvogel), DJ Bjarke Svendsen 
(Atlas) samt diverse gæster og overraskelser.
Marzipan Marzipan spiller desuden på Atlas dagen efter 
som opvarming for Frisk Frugt. Lars Kjær Dideriksen dj’er 
ved samme lejlighed.

Læs SOPA’s historie i kort form på www.sopa.dk/5

SOPA CINCO - 5 Year Anniversary Compilation
 
01. Agata & Me: Weltschmertz Collapse
02. Girls Love Rallie: Pictures of Odd
03. Marzipan Marzipan: The Love Song
04. A.K. Hansn: Abens Øjne
05. 9: Pier Rivier
06. Sister Chain & Brother John: Black Room
07. Agata & Me: Mirror
08. I Like This Wind: My Quiet Rooms
09. Girls Love Rallie: Ants On A Log
10. Marzipan Marzipan: Cielo Grigio(la)
11. Agata & Me: Znam
12. Girls Love Rallie: Remember Uncle August *
13. 9: KMF
14. Delay Lama: Sieben Uhr Sonntag
15. Resident Tourist: Tales From The Fleamarket
16. Nils Gröndahl & Oliver Hoiness: Hey Indian
17. A.K. Hansn: Ud af mit gode skind
18. Marzipan Marzipan: The Happy Blues
19. Agata & Me: Who Let You Come Out
20. Girls Love Rallie: Onions & Ice-cream
21. 9: Lullaby
22. Marzipan Marzipan (with Resident Tourist & 
      Marco Barborini): Mantide
23. Sister Chain & Brother John: On The Roof *
24. Delay Lama: Mk. I (Excerpt)
25. Nils Gröndahl: Jeg har noget tilsvarende
      derhjemme (Excerpt)

Download “SOPA CINCO” gratis (med 
mulighed for donation) på:
http://soundofperpetualastonishment.
bandcamp.com

Det århusianske pladeselskab Sound Of Perpetual Astonishment fylder 5 år i august. Med en 
lang række koncerter i ind- og udland og nu 10 udgivelser har SOPA skabt en legeplads for 
både nye talenter og mere erfarne musikere. Opsamlingsalbummet “SOPA CINCO” udgives i 
anledningen, mens musikere fra Danmark og Tyskland spiller live i Aarhus den 26. august.

* Track 12 og 23 ikke tidligere 
udgivet, men frakommende 
SOPA-udgivelser.
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