
Bastian da Cruz er en ung 
sangskriver og artist, som 
har haft sin opvækst i og 
omkring den jyske musik 
metropol, Aarhus.
Hans kunstneriske 
retning tager sit afsæt 
i singer songwriter 
genren, med stilmæssige 
overlap af især moderne 
americana, folk og pop, 
altid med inspiration i 
tidens lyd.

Bastian da Cruz

Ulla Britt er sanger og 
pianist og spiller originale 
sceniske sange, der leder 
tanker og sanserne i en 
retning af “Nordisk noir” .
Inspirationen og musikkens 
nerve er ligedele sandhed 
og fiktion i en god singer-
songwriter gryde, kogt på 
råvarer hentet fra jazzen.

Ulla Britt skriver og synger om danskerne, og hun går ikke 
selv ram forbi. De fleste vil kunne finde sig selv beskrevet 
i sangene med helt almindelige ting, som helt almindelige 
mennesker gør. Der er naturligvis lige skruet en ekstra 
tand op for dramaet, det skæve og absurde og man kan 
forvente sig en anekdote eller to.
En koncertoplevelse der får tankerne til at svæve, hjertet 
til at længes og smilet til at brede sig.

Mica Lizio skriver og 
komponerer sange på både 
dansk og engelsk, hvor hun 
har en forkærlighed for at 
udforske musikkens mange 
farver og facetter. Hun for-
midler en særlig nerve og 
nærvær, og hun er trods sin 
unge alder ikke bange for at 
bruge sig selv, sit liv og sine 
meninger som afsæt for sin 
sangskrivning. Mica Lizio’s 
sange sender både lytteren 
i retning af Amy Winehouse 
og Katinka, store sangere 
med store følelser. 

Bird Reynolds – Chillout 
Saxophone er saxofonist og 
komponist Jakob Elvstrøms 
bud på afslappende og 
funky saxofon-musik. Jakob 
er en erfaren musiker, der 
udover at turnere med 

bassist Ida Nielsen (ex-Prince), har spillet alt fra Lounge til 
senest David Bowie musical på Det Kgl. Teater. 
Musikstilen chillout låner musikalske elementer fra bossa 
nova, jazz og funk og er typisk ikke særligt hurtig. Perfekt 
til et kølig glas Dubonnet og en god snak!Med sin karakteristiske 

stemme, personlige for-
dybende tekster og små 
historier,er Gantriis  en 
kunstner der får folk til 
at lytte. Stilen kan bedst 
beskrives som værende i 

grænselandet mellem amerikansk roots, den nordiske tone 
og det klareste pop - altid med den gode melodi i centrum. 
Anders Gantriis har skrevet sine tanker ned og lavet dem 
om til sange siden han var teenager, men de senere år er 
sangskrivningen blevet en seriøs del af hans liv. Går man til 
koncert med Anders Gantriis, får man ikke kun musik. De 
små til tider sjove historier og også alvorlige fortællinger, 
er det der gør Gantriis til en unik musiker. Hans ærlighed 
omkring hans opvækst og liv, gør at publikum kan mærke 
hans sange. Her er en musiker der forstår at finde den 
gode melodi til gode historier.

Vaskeægte musik 
fra pladespille-
rens tid, hvor 
den halvaku-
stiske guitar er 
flettet ind i et 
sammensurium 
af egne numre, 
traditionals og 
krøllede ever-
greens.

Med en autentisk performance, og et stilsikkert univers er 
der masser af retro og reference til de langhårede 70’ere - 
og de voksnes pladereol.
Her er en turnerende spillemand der med holder liv i en 
teknik, spillestil og kunstart, som fungerer, hvor både det 
tørstige godtfolk og det kræsne publikum kommer!

Guðný er en inspirerende, 
spændende og nærværende 
up-and-coming artist, som 
befinder sig midt imellem 
pop og klassisk singer/
songwriter-stil. Guðný er pt. 
i gang med at indspille sit 
debutalbum ’PLAY’ og med 
sin lyserøde guitar, sin far-
verige stil og sin silkebløde 
stemme tager hun lytteren 
med på en musikalsk rejse 
med sine sange der handler 
om det smukke i livet, om at 
lege og følge sine drømme, 
men også om livets skygge-
sider.Ulla Britt
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Denana er en upcoming 
singer/songwriter, som i 
daglig tale hedder Nanna.
Denana spiller pop musik 
med indflydelse fra 
noget så forskelligt som; 
country musik, folke-

musik, tilsat en til tider rock’et samt soul’et vokalføring. 
Denana har været på HUM-hitlisten (Hear Us Music) med 
4 af sine sange i adskillige uger, hvor sangen ”Your Favori-
te Lie” lå på hitlisten HUM-hitlisten i 10 uger i træk.
Denana blev også udvalgt til Jelling MusikFestivals talent-
konkurrence Quasar, hvor hun gik videre til finalen, og var 
med til at åbne dette års Jelling MusikFestival.
Quasar beskriver Denana  som varmt folk/pop.

Lasse Storm skriver san-
ge med blæk og blod. 
Med et mærkbart hjerte 
synger og skriver han 
”som gjaldt det selve 
eksistensen”. Debut-
albummet “Holmegårds-
vej og andre historier 
udkom marts 2022. 
Albummet debuterede 
som ugens album på P4, 
høstede flotte anmeldel-
ser og har også roteret 

flittigt på P6 og P5. Siden har Lasse turneret værsthuse, 
festivaller og spillesteder landet rundt, høstet en DMA 
nominering, og vundet sangskriverprisen til Nashville 
Nights International Songwriters Festival. Lasse kalder 
selv genren ”Skidtsparker pop”. Et traditionsfornyende mix 
af roots, folk, indie og urban pop.

Henrik Johannessen & 
the Roots (Peter Pelle og 
Kevin Monie) er netop 
blevet nomineret ved 
Danish Music Award 
blues, og selvom trioen, 
som det er med ameri-

kansk sydstatsmusik, har rødder i den dybe blues, er det 
først og fremmest roots- og country toner, der definerer 
bandet.
Henrik Johannessen har klaret sig godt siden solokarrie-
rens opstart i 2019. Efter sammenslutning med dygtige 
kontrabassist Peter Pelle og talentfulde strengemand 
Kevin Monie (banjo/mandolin/slide/guitar) i 2021, er 
resultatet en stærk akustisk trio, der svinger fænomenalt 
og sender publikum direkte til Nashville.

Lotus Noir er en 
Dansk-Guineansk 
sangskriver og produ-
cer fra Aarhus. Hendes 
lydunivers bærer præg 
af dybe rødder i hiphop, 
soul og RnB – båret oppe 
af Lotus Noir’s unikke 
stemme. 2020 nåede hun 
internationale radioer 
med sin single ”Pillow 

Talk”. Med et lydunivers inspireret af 80’er og 90’ernes 
autentiske R&B/synth Pop lyd, leverer Lotus Noir en origi-
nal sound, kombineret med hendes unikke stemme.

Thomas Eltorp spiller 
nordisk americana og har 
gjort det i snart 20 år.
Musikken har en mørk og 
rolig tone og kredser om 
og for den amerikanske 
musiktradition suppleret 

med et poetisk tekstunivers.
Thomas har spillet koncerter i Danmark og Sverige, og har 
haft airplay på både dansk, svensk og amerikansk radio.

Oplev et generøst udvalg 
af sange skrevet af Leo-
nard Cohen og Johnny 
Cash.
Siden midten af halvfem-
serne har Peter Danielsen 

optrådt over hele landet med sine personlige og liden-
skabelige versioner af Leonard Cohens og Johnny Cashs 
sange. Han har under sit teologistudium forsket i Leonard 
Cohens forfatterskab og kan i hundredvis af sange og 
digte uden ad. Også mange selvskrevne sensuelle digte.
Leonard Cohen og Johnny Cash klædte sig gerne i sort, 
men deres sange og digte er fulde af lys, kærlighed og 
medfølelse.
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Michael og Anne lene 
har spillet sammen 
siden 2014, og er 
begge to flasket op 
med Tønder festival, 
som en årlig traditi-
on. Med ny-skrevet 

folkemusik, Sønderjyske traditionelle melodier, og en 
røver-historie er der altid godt humør, og god stemning.

Det Aarhus- 
baserede band 
Silver med 
Morten By-
tofte i fronten 
er et nyt skud 
på stammen 
af den danske 
pop-/rock-
scene. Med 

en fod i hver lejr, står Silver stilsikkert på to sider af den 
samme mønt; det poppede og det rockede.
Morten er selv født og opvokset på Djursland, så det 
bliver et hjemligt gensyn, når han gæster Grenå med 
en solokoncert, hvor han vil fortolke de sange, han har 
udgivet med Silver.

Sanger og guitarist Jake 
Green er en hårdtarbej-
dende bluesman. Med 
en kraftfuld stemme 
og en eksplosiv guitar 
turnerer han flittigt i 
Danmark, hvilket blandt 
andet var medvirkende 

til at han fik prisen som ”Årets danske bluesnavn 2017. 
Han har desuden spillet på mange scener rundt om i ver-
den, i både USA, Canada, England, Italien, Sverige, Norge, 
Ungarn, Thailand og Spanien.
Alene spiller han egne kompositioner og covers, med 
både kraft og sjæl.

Lyden af 
idaBjörg er en 
blanding af 
Tina Dickow og 
Hozier.
Hun er sanger 
og sangskriver 
to the bone, 
og formår at 
servere sine 
sange med en 
intensitet, der 

går direkte ind under huden på publikum. Med guitaren i 
hånden og en stærk og udtryksfuld stemme, som krydres 
med effekter, der lader hende skabe smukke lag af vokal-
harmonier, synger idaBjörg om ambitiøse fædre, stærke 
kvinder og at finde lyset i ethvert mørke.

Kristine Hoelgaard udgav sin 
debutplade september 2019, 
hvilket affødte 3 nomineringer til 
Gaffa prisen 2020; ”Årets danske 
solist”, ”Årets nye danske navn” 
og ”Årets danske pop udgivelse”, 
samt nogle flotte anmeldelser i 
danske musikmedier. 
Hun har siden udgivelsen spillet 

over 50 koncerter i solo, duo og bandkonstellationer, bl.a. 
til SPOT Royal ved åen i Århus og i Musikhuset Århus.
Til en koncert med Kristine Hoelgaard kan I glæde jer til 
at blive inviteret indenfor i et eftertænksomt folk-pop 
univers, hvor legesyge, ro og kærlighed til ord findes. 

Med en dybfølt 
og nærværende 
overlevering af sine 
intense og sårbare 
kompositioner, 
er Monique Mai 
blevet kaldt alt fra 
nordisk gudinde til 
dommedagsprofet 
og poet, kaldenavne 
der refererer til det 
omfattende lyriske 
fundament i sanger-
indens repertoire.
Akkompagneret af 

sin guitar, mundharmonika og Lars Baunkilde på kon-
trabas, giver hun troubadour-ånden nyt liv, med sange, 
som kredser om alt mellem eksistens og hverdagens små 
finurligheder med et gennemgående skarpt og kritisk 
samfundssyn. Sangene er velbevandret på scener fra Tøn-
der festival over danske spillesteder til Venues i Californi-
en, London og Asien.

Stine Klingstens musik 
er lige dele kantet, 
små-skæv og uforud-
sigelig. Den er finurlig 
og svær at placere i 
én enkelt kasse. Helt 
ligesom Stine Klings-
ten selv. Hun er braget 
ind på den danske 
musikscene, med et 
udtryk der på én og 

samme tid er kompromisløst, modigt og skrøbeligt. Og så 
insisterer hun på, at give sig selv det sidste ord. Med et 
forførende nærvær, smittende humør og en helt særlig 
jordforbindelse, har Stine Klingsten siden 2020 sunget 
sig ind i manges hjerter. Med en Helge-pris i bagagen - for 
årets sangskriver - har hun på kort tid formået at skabe et 
endnu ufortolket univers der både lyder inderligt, poppet 
og disco-folket. Hun beskriver, at ordene og historierne 
på det kommende album typisk opstår ud fra følelser og 
livsændrende oplevelser, hun deler med folk tæt på hen-
de. Temaer som dødsfald, savn, selvstændighed og per-
sonlige minder bliver beskrevet ud fra hendes relationers 
fortællinger, som hun projicerer over på sig selv. En smuk 
hyldest til de nære relationer og menneskers fortællinger, 
der inspirerer Stine, og som hun selv kan spejle sig i.

Den danske singer/songwri-
ter Echo Me har spillet over 
500 koncerter i Europa og 
USA og har udgivet 3 fuld-
længde albums. De mange 
koncerter har gjort Echo Me 
til en erfaren entertainer, 

som kan interagere med et hvilket som helst publikum. 
Han har en stemme som på samme tid er stærk og skrø-
belig, og sangskrivningen er catchy, melankolsk, personlig 
og umiddelbar. Historierne er nemme at relatere til, og 
er fortalt på en humoristisk men også hjerteskærende 
måde. De springer ud af en traditionel songwriter kultur, 
og er blevet iklædt en moderne lyd hvor pop, indie og 
folk sætter scenen for en stærk historiefortæller.
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