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To Heal The Space Between Us Lars Muhl Hent PDF Forlaget skriver: To Heal the Space Between Us er en cd
med 14 sange, hver med deres budskab og deres helende egenskab. Lyden på cd´en er lavet næsten uden
komprimering og manipulation med lyden. Således er lydens dynamik bevaret med resultatet, at sangene,
spillet på gode højtalere bogstaveligt talt kan give lytteren gåsehud. Cd´en er et opgør med den trend, som

har gjort mangen god musik til dåsemusik.

Da To Heal the Space Between Us udkom var den udsolgt efter halvanden måned. Sangene rører folk. Cd´en
skal høres to gange, så har ørerne vænnet sig til den nye lyd, og rigtig mange tilbagemeldinger lyder på, at
folk så hører cd´en om og om igen. Hver sang på cd´en har sin baggrundshistorie. Disse præsenteres ved

koncerter, hvor publikum modtager sanghefter og opfordres til at synge med.

Lars Muhl og Githa Ben-David har to gange i efteråret 2011 spillet for fulde huse i Aarhus Musikhus blandt
andet. Sangene er af lyttere blevet sammenlignet med Beatles, Leonard Cohen, Beach Boys, Johnny Cash,

Mamas & Pappas.
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