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

At Veronica Mortensen har levet det meste af sin barndom i Athen er ikke 
noget, der umiddelbart kan høres i Veronicas musik. Men at hun skulle 
gå musikvejen var, som datter af to musikere, et helt naturligt valg.
  
Veronica Mortensen, der er uddannet fra Det Jyske Musikkonservato-
rium og Rytmisk musik konservatorium i København, udgav i 2003 cd’en  
Pieces in a Puzzle, hendes første cd i eget navn. Anmelderne jublede - 
danske som udenlandske og siden har Veronica og gruppe turneret i 
Danmark, i Polen og i Asien.
  
Den nye cd, Happiness - is not Included, er i samme ånd som den for-
rige. Igen viser Veronica sig som en fremragende sangskriver ( flere af 
hendes numre er iøvrigt blevet arrangeret for big bands ) men denne 
gang har hun også kastet sig over enkelte udvalgte numre af Tom 
Waits, James Taylor og Paul Simon. Hun bevæger sig i retning af den 
jazzorienterede singer/songwriter-stil og står selv for størstedelen af re-
pertoieret. Sangene er indladende, uden at være behagesyge, melodi-
ske uden at være indsmigrende. Frem for alt er de personlige. Og de 
bæres frem af Veronicas vidunderligt luftige stemme.
  
Musikken er indspillet i det højt estimerede svenske Nilento Studio i 
samarbejde med den århusianske producer, Morten Eriksen, der har 
kørt indspilningerne igennem sin private computer/elektronica - vride-
maskine. Diskret, ja, men nok til at give musikken kant og personlighed. 
Pianisten Mads Bærentzen, i storform, sender små hilsner til Jan Johan-
sen og fremragende Lennart Ginman, bas, understreger i en duet med 
Veronica, hvorfor Beatles’ In My Life fornylig blev udnævnt til verdens 
bedste popsang. Trommeslageren, Jeppe Gram, kan vi godt forstå så 
mange taler så godt om, og Jesper Riis’ indtagende trompet smyger sig 
med varme og elegance over halvdelen af de 11 skæringer.

Man kan kun blive lykkelig af at høre Happiness - is not included!

Veronica Mortensen (voc), Jesper Riis (tp), Mads Bærentzen (p) , Len-
nart Ginman (b), Jeppe Gram (d), Morten Eriksen (keys & program), Pe-
ter Dombernowsky (perc).
  
Beyond The Rainbow / Waiting For The Daylight / Broken Bicycles / Too 
Late / In My Life / Happiness Is Not Included / Lovely is she / Valentines 
Day / Think Twice / I Do It For Your Love / Let The Sandman Come.
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