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FAKTA
FACTS
New Age
● Fra engelsk og betyr ny
tidsalder. Samlebetegnelse på
en stor gruppe religiøse bevegelser og filosofier som har
utviklet seg i Vesten etter ca.
1970. Handler i stor grad om
selvutvikling, motivasjon og
indre søken etter idealer, leve
og spise riktig og stadig forbedre fysisk og psykisk helse.
Kulturelt betegnes New Age
som en nisjekultur, som likevel omsetter for milliarder
hvert år, spesielt innen litteratur og musikk. Den anerkjente amerikanske Billboard-lista
har sin egen New Age-liste,
der blant annet Secret Garden har gjort det skarpt.
Hay House
● Ett av USAs største forlagshus innen New Age-litteratur.
Grunnlegger Louise L. Hay er
selv en sentral New Age-forfatter gjennom flere tiår.
Har avdelinger i USA, England
og Australia. Egen radiokanal.
● Huser flere av dagens mest
kjente og millionselgende
New Age-forfattere, deriblant Stuart Wilde, Deepak
Chopra, Marianne Williamson
og spesielt Dr. Wayne W. Dyer, som også tidligere har
brukt Cecilias musikk ved flere
anledninger, både i foredrag,
på CD og i radioprogrammer.
● Cecilia blir den første og
eneste artisten som knyttes til
forlagshuset.

GYLLEN MULIGHET: Her er Cecilie Knutsen avbildet i New York i februar etter en sangtime hos Celine Dions personlige sangguru, William Riley.

MILLIONSJANSE
for norske Cecilia
Av STEIN ØSTBØ
By

Harstad-jenta Cecilia snur all tradisjonell markedsføring på hodet; hun har
nemlig fått spesialbestilling på å synge inn en plate tilpasset et amerikansk millionmarked!
Bestillingen kommer fra det
amerikanske gigantforlaget
Hay House, som helt har forelsket seg i Cecilias eteriske
stemme. Hay House er et av
USAs største forlag innen motivasjonslitteratur og personlig utvikling (New Age-litteratur) med avdelinger også i
England og Australia, egen radiokanal og en medlemsdatabase på over en million.
– Dette er en stor drøm for
meg. Jeg har også gjennom
tunge tider nektet å gi meg på
min visjon, og når dette skjer,
er det bare så forløsende for
meg. Dette blir som å komme
hjem både til min spirituelle
familie og til dem som liker
denne musikken, sier Harstadjenta Cecilie Knutsen (38) med
artistnavnet Cecilia.
Akkurat nå befinner hun seg

i studio i Oslo sammen med
produsent Nils Johansen (Bel
Canto) for å spille inn platen.
Forfatterne på Hay House vil
promotere denne platen hver
gang de har et av sine utallige
seminarer og foredrag rundt
om i hele USA. På de største av
disse, som kan samle opp mot
5000 mennesker, skal Cecilia
også opptre. Første gang blir i
Las Vegas i mai.

Kjent og kjært

– Det er forfatterne selv som
har valgt ut sine yndlingssanger – kjente og kjære sanger i
vakre arrangementer, som
«Amazing Grace», «You Raise
Me Up», «The Rose» og mange
flere. Dette er sanger med
tekster som betyr noe også for
meg – jeg er også opptatt av
det spirituelle aspektet ved

mennesket. Derfor ligger repertoaret allerede mitt hjerte
nær, sier Cecilia.

Tilbake til L.A.

I februar flytter hun tilbake til
Los Angeles, hvor hun har
bodd før, men hvor hun tidligere i karrieren også har opplevd det som så mange unge
artister opplever; å bli glemt
av sitt eget plateselskap.
Etter flere nedturer bestemte hun seg for et par år siden
for å prøve en siste gang, sendte ut CD-er til mange notabiliteter, deriblant Luciano Pavarotti, og fikk napp hos Celine
Dions personlige sangtrener,
William Riley – fordi hun ble
anbefalt av nettopp Pavarotti!
E-post: stein.ostbo@vg.no
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Cecilia
● Fra Harstad. Utdannet ved
konservatorier i Norge, Danmark og Tyskland. Debuterte i
1994, og har basert store deler av karrieren i USA, men ga
ut sin tredje plate, «Inner Harmony», på norske Universal.
Har i alt solgt godt over
300 000 album, og har i en
årrekke vært nær knyttet til
New Age-kulturen.

