
FINI HØSTRUP 
So Gentle 
 
En blå kaffekande, to kopper, et kig ud i haven gennem lette gardiner. En følelse af fred, 
harmoni og lethed. Musikken spiller i baggrunden. De enkle melodier, den sprøde lyd af 
klaver, guitar, bas og trommer kalder på eftertænksomhed og fantasi. Den elskede er 
måske lige taget afsted, men vil snart komme tilbage… 
 
Fini Høstrup (f. 1949) er stadig en velbevaret hemmelighed for mange danske 
musikelskere. Måske fordi han mere har været manden i kulissen end fremme på 
scenekanten. Ikke så mærkeligt, eftersom Høstrup i størstedelen af sit musikalske liv har 
virket indenfor teater-, tv- og filmproduktioner. Han skrev bl.a. musikken til TV 2´s 
krimisucces fra 1997-1998, ”Strisser på Samsø” og i 1991 fik han en Robert for bedste 
filmmusik til filmen ”Springflod”. Høstrup har arbejdet med en lang række teatre bl.a. 
Århus Teater, Det Ny teater og Det Kgl. Teater og været involveret i opsætninger som 
”Esther”, ”West Side Story”, ”Grease”, ”Chess”, ”Atlantis”, ”Fame” og i den kommende 
”En Skærsommernats Drøm” på Folketeatret. 
 
Høstrup er en mester i at iscenesætte stemninger og skrive iørefaldende sangbare 
melodier. På sin nye plade, ”So Gentle”, kommer han og den velspillende gruppe lytteren i 
møde med intim kammerjazz, umiskendeligt nordisk og fuld af en luftig, elegant 
atmosfære, der helt af sig selv skaber fortrolighed og indre glæde. Som den brasilianske 
bossanova-mester Carlos Jobim´s svævende melodier, som pianisten Jan Johansson´s 
fortolkninger af svenske folkeviser. Ti instrumentalnumre, der former sig som enkle og 
vedkommende udsagn. 
 
Orkestret tæller ud over Fini Høstrup selv på klaver bassisten Kasper Vadsholt, 
trommeslageren Tom H. Jensen og den fremragende guitarist, Per Gade. 
 
Fini Høstrup har bl.a. pladerne ”Boomerang” (1997) og ”Stories” (2000) bag sig på Stunt 
Records. Nu er han klar med denne smukke plade, der vil gå direkte i hjerterne på alle 
romantiske sjæle, der elsker musik med gode melodier og elegant swing. Frem med 
kaffekopperne eller den kølige drink og lad drømmene begynde… 
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