Om duoen Helge Lien- Ruth Wilhelmine Meyer
Helge Lien
Helge Lien (f. 1975) er norsk jazzpianist og komponist, født og oppvokst på Ringsaker i Hedmark.
Mest kjent fra sin egen Helge Lien Trio som har turnert jevnlig i Skandinavia, Europa, Asia og
Canada siden 2001 og gitt ut til sammen syv plater. Nå er han knyttet til det tyske plateselskapet
Ozella Music . www.ozellamusic.com. Trioen mottok Spellemannprisen (2008) for albumet
Hello Troll. Helge har også gitt ut flere plater med andre egne prosjekter, bl.a med duoen Hero, med
saxofonist Rolf-Erik Nystrøm og trioen Tri O´Trang, med Lars Andreas Haug, tuba, og Torben
Snekkestad, sax. Han har vært fast pianist med Silje Nergaard siden 2006, og har medvirket på tre
album med henne. Han har også arbeidet mye med visesanger Jørn Simen Øverli i prosjektet
Prøysenvisene som Forsvant. For tiden arbeider han mye med sanger Live Maria Roggen i duoen
LiveLien, som gir ut sin debutCD i høst og turnerer i Norge for Rikskonsertene.
Helge mottok i 2008 Kongsberg Jazzfestivals Store Musikerpris (DnB NOR-prisen).
www.helgelien.com

Ruth Wilhelmine Meyer ( f. 1961) er sanger og vokalutforsker , oppvokst i Vinje i Telemark. Hun
er en ekspressiv sanger med stor fargerikdom i stemmen og bruker toner fra mer enn fem oktaver.
Hennes musikalske landskap har røtter i både klassiske og etniske tradisjoner og hun utforsker
vokale kombinasjoner av disse.
Meyer har konserter i Norge og ellers i Europa som solovokalperformer, solist med det
polenbaserte Grzech Piotrowski World Orchestra med solister fra hele Europa, som Marcin
Wasilewski og Theodosii Spassov. Hun er medlem av kvintetten Akku sammen med tubaist Lars
Andreas Haug, vokalist Elfi Sverdrup, perkusjonist Knut Aalefjær og Grzech Piotrowski på
saksofon. Hun spiller med pianisten Helge Lien, cellisten Isak Anderssen akkordeonist Espen Leite
Skarpengland med fler. Hun har også arbeidet blant annet med musikere som Marilyn Mazur, Agnes
Buen Garnås. Flere komponister har spesialskrevet verk for henne. Hun underviser også ved Norges
Musikkhøgskole og Ole Bullakademiet. Meyer er også en ettertraktet kurs-og seminarholder for
profesjonelle skuespillere, sangere, fortellere og liknende grupper over hele Europa.
www.wilhelmine.no

