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

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

Så snart man hører de første toner på dette bemærkelsesværdige 
album, kan man undres over, hvorfor man så sjældent præsenteres 
for en duo med alene vokal og bas. Der findes ikke mange plader 
der udelukkende består af denne usædvanlige musikalske sammen-
sætning, der giver plads til luft i musikken og dermed spillerum for 
begge musikeres kreativitet og spontanitet. 
Nogle vil kende samarbejdet med Sheila Jordan og bassisterne Steve 
Swallow, Harvie Swartz og Cameron Brown -  og duoen med Jordan 
og den norske bassist Arild Andersen på det fine album SHEILA fra 
1978. Når både det tekniske og musikalske overskud er til stede, er 
det en konstellation, der fungerer. Samarbejdet med Sinne Eeg og 
Thomas Fonnesbæk føjer sig fornemt ind i den korte tradition, og 
det er blevet til et betagende møde mellem to virtuose og person-
lige kunstnere, der bringer det bedste frem hos hinanden. Begge 
besidder de nærvær og lydhørhed i deres behandling af de klassiske 
evergreens, som alle lyder friske og velformulerede. En af Danmark 
og nordens mest talentfulde og populære vokalister ledsaget af en 
erfaren og virtuos bassist, i et samspil vi fik i forsmag på Sinnes 
Eegs seneste udgivelse, FACE THE MUSIC, folder sig her ud på et 
fuldt album. En jazzsangerinde der bestandig udfordrer sig selv og 
ikke læner sig op af velfungerende og indarbejdede rutiner. Netop 
begrænsningen i duo-formatet er en udfordring, der samtidigt giver 
hende en særlig musikalsk frihed. Det kræver mod at optræde en 
hel aften, eller udfylde en hel cd, alene med en bassist. Sinne Eeg 
tiltales af dybden af bassens lyd og dens rytmiske og harmoniske 
drive, som om hun omfavner baslyden på samme måde som bassi-
sten ”kæler” for sit instrument.  Sinne Eeg synger uden trommesla-
gerens ”time-keeping” og uden en pianist til at ramme akkorderne 
og alligevel bevarer hun sit artisteri og sin evne til indlevelse. 

Sinne og Thomas lytter intenst til hinanden, lader sig inspirere og 
tager chancer. Og er netop spontanitet, kommunikation og indle-
velse ikke essensen af selve jazzen? Vi kender Sinne Eeg som en 
efterspurgt jazzsangerinde, med en stribe strålende indspilninger 
bag sig. Hun udgav i 2007 WAITING FOR DAWN, og siden har 
publikum og anmeldere været begejstrede både for hendes cd’er 
og koncerter. Også i udlandet har man fået øjnene op for det store 
sangtalent, hvilket har medført turnéer og koncerter langt ud over 
landets grænser. Hun har, udover DR P2 Jazz Prisen i 2009, modta-
get tre Danish Music Awards (2007: WATINIG FOR DAWN, 2010: 
DON’T BE SO BLUE, 2014: FACE THE MUSIC) for årets bedste 
vokaljazz udgivelse. Hun modtog i 2014 den prestigefyldte Ben 
Webster Pris, og 60 franske anmeldere hyldede hende tidligere i år 
(jan. 2015) med en af de absolut fornemmeste europæiske priser, 
Academie du Jazz, for årets internationale vokaludgivelse, FACE 
THE MUSIC. Verden har fået øjnene op for dette store danske 
vokaltalent. Danske bassister har en særlig stjerne på den interna-
tionale jazzhimmel. Et varemærke, som stadig vækker opsigt. Et af 
de mest bemærkelsesværdige nyere navne er Thomas Fonnesbæk, 
som spiller med et teknisk overskud, en melodisk åre og en udsøgt 
smuk tone, der kan lede tanken på den afdøde store danske bas-
sist NHØP. Han har medvirket på mere end 100 cd-produktioner, 
og har haft et tæt samarbejde med den danske jazzpianist Thomas 
Clausen, hvis trio han blev medlem af i 2006. Siden 2009 har han 
været fast medlem af den svenske pianist Lars Janssons Trio, og han 
optræder ofte som en skattet akkompagnatør for besøgende uden-
landske musikere. Han udgav i 2014 sin anmelderroste debut som 
leder, SOUND OF MY COLORS.

Sinne Eeg (v), Thomas Fonnesbæk (b) 

Willow Weep For Me / Taking It Slow / Evil Man Blues / You Don’t Know What Love Is / Summertime /
Body And Soul / Beautiful Love / Come Rain Or Come Shine / Fellini’s Walts.
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