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Den talentfulde dansk-mozambiqueanske sangerinde Yazz 
(Yasmin Kierkegaard) lever på sin debut cd, SO DANSO, op til sit 
renomme som en af landets mest alsidige sangerinder, der evner 
at nedbryde barriererne genrerne imellem og samtidig evner at 
levere et show, der kommer ud over rampen.

På SO DANSO synger hun udadvendte og personlige versioner 
af latin- og bossanova standards akkompagneret af nogle af de 
bedste musikere indenfor genren: saxofonisten Jacob Dinesen, 
pianisten Poul Reimann og cubanerne, bassisten Yasser Pino, på 
congas og perkussion Eliel Lazo og på basun Carlos Perez. Samt 
gæstesolist Martin Brygmann som swinger med på ”Sway”. 
Yazz’ band har eksisteret i flere år, og har allerede spillet en mas-
se jobs rundt om i verden – bl.a. i Dubai, Thailand, Zanzibar 
og Florida, og cd’en blev til, efter opfordring fra det danseglade 
publikum. Forlægget var at optage en ”live indspilning” i studiets 
betryggende rammer.
Yazzmin er allerede højt respekteret på den danske musikscene, 
kendt for sin udsøgte stil, sin stemme og rytmiske ”feeling” og sit 
store repertoire. Yazz synger jazz, soul, R&B bossa og latin – for-
virret? Det er Yazz ikke, for hun har vendt diversiteten til sin for-
del. De mange forskellige genrer hun har bevæget sig i, har givet 
hende sit eget unikke musikalske udtryk.

Yazz startede karrieren med at synge gospel, hun var medlem 
af et gospelkor i 10 år. Og i takt med, at hun udviklede sin egen 
personlige musiksmag, åbnede verden sig for mange musikalske 
retninger. Selv fortæller hun, det ikke var en tilfældighed, at hun 

lagde ud med latin: ”Jeg oplever den musik som en forløsning - 
det er glad musik, der også henvender sig til kroppen, og det har 
vi altid brug for. Det kan godt gå hen og blive lidt for alvorligt og 
melankolsk det hele. Og så kan jeg trække på mit temperament, 
mine rødder og alle de andre musikformer jeg arbejder og har 
arbejdet med.”

Latin musikken er blevet Yazz’ ”hjem” – hun kan trække på sin 
kunnen, levere et smittende og livsbekræftende show, med plads 
til både sang og dans – og et orkester, der bare kan genren ud 
og ind og slet ikke kan lade være med at swinge. På SO DANSO 
trækker Yazz på sine erfaringer fra inderligheden i gospel og soul, 
rytmikken fra salsa, feeling fra bossa, improvisation fra jazz og rå 
puls fra R & B. Til de forførende latinske rytmer, kan man ikke 
gøre andet end at lade sig rive med og måske drømme sig tilbage 
til sommerens varme nætter eller endnu længere væk, hvor pal-
merne er ægte, rommen billig og månen skinner hele natten….. 
musikalitet, energi, livsglæde… sid stille, hvis du kan!
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Yazz er ambassadør for SOS Børnebyerne og 
sammen med Jacob Andersen (Danseorkesteret) udgiver hun en 
single senere på året, hvor alt overskud går til SOS Børnebyerne.

Yazz er netop nu i Afrika, hvor hun udover at spille på flere 
afrikanske festivaller også besøger SOS Børnebyer i  bl.a. Stone 

Town og Nairobi.


