
Sundance Music ApS  Gothersgade 107  1123 Copenhagen K  Denmark 
T: +45 3333 8720  F: +45 3315 0206  www.sundance.dk  sundance@sundance.dk

S T U N T  R E C O R D S

Den i Paris bosiddende violinist Line Kruse har gennem en 
årrække haft hele verden som sin legeplads. Hun har særligt 
turneret og markeret sig i den banebrydende og meget popu-
lære tango-gruppe Gotan Project. 
Men Line Kruse går også andre og egne veje, hun henter 
nemlig fordomsfrit inspiration fra jazz, latin, salsa og tango 
og sætter det i en moderne sammenhæng med frisk pust af 
elektronik og sprælsk overskud. DREAM, Line Kruses anden 
cd, indeholder hovedsageligt kompositioner af Line selv. 
Kompositioner der fokuserer mere på indhold end på genrer, 
spillet med overskud, med hjerte og virtuositet. 

Det var en ganske ung musiker der rejste til Paris efter at have 
færdiguddannet sig som klassisk violinist på musikkonser-
vatoriet i København. Men hun havde et problem i bagagen; 
helt tilbage fra 13-års alderen havde jazzen været hendes fore-
trukne musik, så i Paris fortsatte hun sin musikalske ”karriere” 
som metro-musiker, med alt hvad det indebar. 
Men det skulle vise sig, at metroen var andet end blot en over-
levelsesmulighed. Metroen var også et mødested for kreative 
musikere fra det meste af verden. Og gennem dem fandt hun 
vej ind i det multikulturelle parisiske musikliv. Det var her hun 
mødte en del af det cubanske og argentinske netværk af musike-
re, hun kom til at spille (og stadig spiller) med og som har været 
med til at inspirere hende til den interessante og banebrydende 
rytmiske violinist, komponist og orkesterleder hun er i dag. 

Da det eksperimenterende band, Gotan Project, manglede den 
rigtige violinist sprang Line Kruse til. Gruppens miks af  tango 
og elektroniske beats hittede efterhånden stort - først blandt 
hippe Djs - og efterfølgende er gruppen blevet fast inventar 
på alverdens scener og har solgt sine plader i million oplag. 

Siden har Line turneret verden rundt med det elektroniske 
tango projekt. 
Men Line Kruse har også brug for at gå egne veje. Det ligger 
hende nært at skrive musik, der inkorporerer både jazzen, tan-
goen og den cubanske musik, og som har en kompositions-
mæssig kvalitet i sig selv. Herefter kan hendes musikere krydre 
med lige præcis dét ekstra, de nu kan. Musikernes individuali-
tet skal ikke kvæles, men Line Kruse ved godt hvordan musik-
ken skal lyde i den anden ende. Derfor er den så personlig og 
inspirerende anderledes.

Om sin musik og sin nye cd DREAM fortæller Line Kruse, at  
hun godt kan lide det lidt drømmende udtryk, men også, at det 
uden kontraster bliver kedeligt. ”Min musik har altid været et 
spejlbillede af det, jeg har spillet med andre. Da jeg skrev num-
rene til min første plade WARM VAVES var jeg kommet ind 
i den argentinske musik og det er den selvfølgelig præget af. 
Musikken er skrevet mindst ti år inden udgivelsen og det tog 
lang tid for mig at få pladen lavet. Rytmerne blev alle sammen 
latinamerikanske, men der var masser af jazz i harmonierne 
og improvisationerne. Jeg komponerer ud fra de ting, jeg har 
fået ind under huden, og ud fra det, jeg har lyst til at lave på en 
anden måde. Det har jeg også gjort på DREAM, selvom den 
ikke er helt så latin-amerikansk præget. Og så holder jeg meget 
af de elektroniske beats, uden at de kommer til at dominere.”
DREAM både sveder og damper, med nutidige beats og 
improvisationer. Det er en grænseoverskridende, udfordrende 
udgivelse, der også kan finde publikum hos de danseglade. 
Musikerne på DREAM er Line Kruses egen turnérende grup-
pe – og når så indspilningen oven i købet er krydret med en 
skare af internationale gæstemusikere, er der kun grund til 
begejstring.
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Penguin Parade / Dream / My House / Line’s Lines / Versailles / Milonga / Surprise / Warm Waves 
(Dance of the Cephalopods) / Mozart’s Moment / Piensa en Mi.

Line Kruse (violin, keybords), Nicola Andrioli  / Edsel Gomez (piano), Ira Coleman / Fabrizio Fenoglietto / 
Felipe Cabrera (bas), Françis Arnaud /  Laurent Robin / Minino Garay (trommer), Dj Smadj (programering), 

Veronika Silva / Joel Hierrezuelo (vokal), Paolo Russo (bandoneon), Aude Brasseur (cello).

Presse fotos kan downloades på www.sundance.dk


