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Sangeren og sangskriveren Niels HP stammer fra en børneflok på syv, hvilket har gjort ham til både 
holdspiller og individualist. Det mærkes på hans længe ventede solodebut, Promises Of Rain, der har været 
undervejs siden han for en 6-7 år siden begyndte at skrive sange sammen med barndomsvennen og 
bassisten Asger Steenholdt (Big Fat Snake m.m.). På alle måder et soloprojekt, der i høj grad er opstået i 
samspil med andre. Promises Of Rain er summen af Niels HP’s kunnen, erfaring, ambition og 
inspirationskilder – som de vigtigste nævner han Stevie Wonder, Donny Hathaway, Mahalia Jackson, The 
Beatles og James Taylor – tilsat elementer af tidens heftigt synkoperede R&B med en funky understrøm, der 
peger tilbage til hans tid som forsanger i Ridin’ Thumb. Pladen kommer vidt omkring; fra det funky 
åbningsnummer ”If You Fall” over det lækkert cubansk påvirkede “He Sits Alone” til den folkebarokke 
stemning på ”Mother Nature” afsøges der mange hjørner i løbet af pladens 12 sange, der holdes sammen af 
HP’s stemme og vision.     
 
Til lejligheden har HP samlet et hold, bestående af Rikke Veth på trommer – fordi hun, ifølge HP, ”går lige 
ind til kernen og spiller helt uden blær” – bassisten Fredrik Damsgard samt to gamle venner, guitaristen 
Martin Finding og keyboardspilleren Joakim Petersen. ”Jeg kan godt lide at kende de musikere, jeg spiller 
med. At stå på venskabelig fod med dem er en garant for en god stemning”, forklarer HP uddybende. Som 
garniture har hustruen Veronica Mortensen arrangeret og sunget kor på udvalgte numre – på samme måde 
som HP medvirkede på hendes Pieces Of A Puzzle sidste år. 
 
Grundsporene til Promises Of Rain indspilledes live, for så ”undgår man at stoppe sig selv på halvvejen og 
bruge uanede mængder af tid på at fedte med ligegyldige detaljer”, som HP udtrykker det. Det handler i 
stedet om groove og den magi, der opstår, når dygtige musikere swinger telepatisk sammen. Livesituationen 
er endvidere den situation HP befinder sig bedst i, omend det er en sandhed med modifikationer – vokalerne 
har HP lagt på i familiens ødegård i Sverige og hos vokalproducer Anders Schumann, og pladen er blevet 
grundigt efterbehandlet, som han udtrykker det. Men spontaniteten er i højsædet og bibeholdt, hvorfor 
resultatet emmer af spilleglæde, økonomisk sans og udadvendthed. ”Jeg kan godt lide at give musikerne 
plads og høre hvad de finder på”, siger HP, og tilføjer grinende, ”men jeg træder selvfølgelig ’hjælpende’ til, 
hvis de er helt ude i hampen”. 
 
Promises Of Rain er på alle måder et vendepunkt for Niels HP, der har erfaret, at ”selvom man vælger at 
blive solist, behøver man ikke bære byrden alene. Om end ansvaret for resultatet i sidste ende selvfølgelig 
er mit. Efter at have færddiggjort pladen, er jeg endnu mere glad for, at mit selskab hedder Sundance. Det er 
ikke sikkert at et større selskab ville have givet mig så frie hænder. Jeg har vist efterhånden nået den alder, 
hvor det virker mest naturligt selv at tage beslutningerne.” 
 
Og noget ubeskrevet blad er HP så heller ikke. Efter at have gået på Rytmekons fra 1990-1993 udsendte 
han Different Moves Different Grooves med Ridin’ Thumb i 1994, medvirkede i 1996 i musicalen Hair på 
Betty Nansen Teatret – hvor han mødte sin kommende hustru Veronica Mortensen med hvem han har to 
børn – en forestilling, som i 1997 rykkede til Paris. Sammen med Mortensen dannede han vokalgruppen 
Voque i 1999, før arbejdet med solopladen kom i højsædet. Derudover har HP undervist i sang og samspil 
samt dubbet tegnefilm. Men lige nu gælder det altså Promises Of Rain, en af årets mest løfterige debuter. 
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