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Anita Kaasbøll – vokal
Stian Westerhus - baritongitar
Martin Langlie – trommer

«Dette er så absolutt en av årets sterkeste utgivelser» skrev nettidsskriftet
Musikk fra Norge om Bladed's debutalbum «Mangled Dreams» som ble utgitt
på Crispin Glover Records i 2009. Rockeweb trillet terningkast 6 og kalte Bladed
«en rein naturkraft», mens Adresseavisen omtalte plata som «styggvakker,
kreativ og brutalt kompromissløs».
Bladed er vokalist og komponist Anita Kaasbøll's musikalske hjertebarn. Hun
lager musikk som er lite opptatt av sjangergrenser, og bandet består ellers av
Stian Westerhus på baritongiter og Martin Langlie på trommer. Musikken
befinner seg i all hovedsak innenfor rockesjangeren, men beskrives bedre med
at den blander elementer fra støymusikk og mer eksperimentelle sjangre med
rock og melodiøs pop. Siden oppstarten i 2004, har Bladed derfor spilt på både
rock- og jazzklubber og festivaler i Norge så vel som på rock- og punkscener i
Polen og Tyskland.
«Bladed's musikk er rocka låter med blodtunge riff, tidvis er det sart og
vakkert, men før du vet ordet av det slår bandet til med suggererende og
intense musikalske maktdemonstrasjoner nesten uten sidestykke. Fra
lavmælte og sjarmerende partier drar Bladed deg inn i en mørk og smertelig
verden like kompleks som David Lynch på sitt mest surrealistiske. De leverer
en konsertopplevelse som garantert etterlater deg perpleks: rå in-your-face
noise-rock!»
(fra Øya-festivalen 2007)

er
Anita Kaasbøll
lager musikken i Bladed. Anita kombinerer vokal og elektronikk
gjennom prosessering av stemmen, noe som har blitt en viktig del
av instrumentet hennes, og skaper en helt egen sound. Hun jobber
med ulike musikere på tvers av sjangergrenser, bl.a. med Susanna
Wallumrød og Jenny Hval i «Meshes of Voice», med Trondheim
Voices, Trondheim Jazzorkester og med Stina Stjern.
Stian Westerhus
spiller i metallduoen Monolithic og i Puma, han har fartstid i
Jaga Jazzist og spiller bl.a. også med Nils Petter Molvær. Har
gjort seg bemerket som utøver i Norge så vel som i Europa med sitt
særegne uttrykk. Denne mannen har et solid pedalbrett! Westerhus
søker å bryte musikalske tabuer og instrumentelle grenser i en
musikalsk verden som ikke er styrt av sjangre.
Martin Langlie
jobber også som musiker på tvers av sjangergrenser. Langlie har
tross sin unge alder en lang merittliste som musiker med fortid i
band som Gåte og Dadafon. Nå spiller han også med Valkyrien
Allstars og Hanne Hukkelberg.

