10-01-2020 10:30 CET

Filmmusikk fra Susanne Sundfør!
"Fotografiene mine handler ikke om anorexia de handler om menneskelig lidelse"
- Lene Marie Fossen
Lene Marie Fossen ville stoppe tiden for 23 år siden. Hun var bare 10 år da hun
bestemte seg for å slutte å spise og kjempet en kamp mot anorexia resten av
livet. Hun valgte å være åpen om sykdommen og er mest kjent for sine vakre og
avslørende selvportrett. Hennes sjelfulle portretter av ofre av flyktningkrisen på
øya Chios i Hellas, vitner også om en unik fotograf og kunstner.

Lene Maries siste ønske var at hennes arbeid skulle nå ut til så mange mennesker
som mulig.
Lenes arbeid og ambisjoner inspirerte Susanne Sundfør til et samarbeid med
henne når Lene spurte, der hun komponerte original soundtrack til filmen
´Selvportrett´. Det ble Lenes siste kunstverk da hun dessverre forlot oss i
sluttfasen av filmens ferdigstilling.
´Selvportrett´ er en norsk fullengde dokumentar som forteller historien til
Lene Marie Fossen, regissert av Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin,
og slippes i Norge 17 januar 2020 med internasjonal distribusjon følgende.
Susanne Sundførs original soundtrack til ´Selvportrett´ slippes 10 januar 2020
gjennom Warner Music Norway.
"When The Lord" er hovedsporet fra ´Selvportrett´, den slippes i dag, og er det
eneste vokalsporet fra albumet.
Hør musikken her
Se videoen til "When The Lord" her
Se trailer til filmen her
´Selvportrett´ sporliste:
1.
2.
3.
4.
5.

Lene
Lys
When The Lord
Snøen
Amor est mortis

Mer info om Lene Marie Fossen:
Hjemmeside
Ted Talks

Warner Music Norway - et Warner Music Group selskap. Vi gir ut musikk fra
Atlantic Records, Warner Bros, Big Beat, Rhino, Parlophone, Fueled by Ramen,
Elektra, Roadrunner Records og mange flere.
Følg Warner Music Norway på Facebook, Instagram og Twitter, og besøk vår
hjemmeside her.
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