Clara Vuust
Before You Walk Away

smagfuldt udtryk, der uden at larme
udfolder de store føleleser i sangene.
Clara Vuust har siden sin debut i 2013
for alvor slået sit navn fast på den
danske jazzscene. Hun udgav sit
første album "Here's To Love" på
Storyville Records i oktober 2013.

Den anmelderroste jazzsanger
Clara Vuust udgiver sit tredie
album "Before You walk Away" - en
kærlighedserklæring til den smukke
melodi - i både amerikanske og
europæiske jazz evergreens
I efteråret 2018 udkom Clara Vuust
med et album, der er rundet af
kærligheden til jazzen og "The Great
American Songbook", men også i høj
grad bærer en europæisk tone, der
bringer
tanken
til
lange
sommeraftener i Italien og fransk
chanson med den karakteristiske
harmonika i centrum.
Med sig har hun blandt andet den
italienske pianist og akkordionist
Francesco Calì og den engelske
trompetist Gerard Presencer og i
mødet med Clara Vuusts stemme, og

gennem

Francesco

Calìs

næsten

kammermusikalske
arrangementer,
skabes en slags Nordisk Saudade - et
sted mellem en lyrisk, luftig klang og et
varmt, sydeuropæisk temperament...
Repertoiret spænder vidt og er blandt
andet inspireret af Vuust's kærlighed
til italienske evergreens og fransk jazz
af blandt andre komponisten Michel
Legrand. Albummet trækker også
tråde til en vokaltradition med
sangerinder som Irene Kral og Monica
Zetterlund i centrum. Et klangskønt,

Denmark's Clara Vuust has a voice as
clean and clear as the "ping" you get
when you flick your fingernail against
a piece of Scandinavian crystal
glassware. She uses it to come up with
a quite stunning debut album..." All
About Jazz
På sit andet udspil A Winter Tale, der
udkom december 2015, gik Clara
Vuust helt tilbage til sit musikalske
ophav med indspilning af en række
danske vintersange og salmer.
"Med sin tætte, fine og uprætentiøse
klang synger Clara sig lige ind i hjertet
af vores fælles kulturarv... enkelt,
smukt og rørende".
Det nye album "Before you Walk
Away" får også smukke ord med på
vejen af en samlet anmelderskare:
"Allerede i indledningsnummeret Some
Other Time viser hun sit format med
sin sødmefulde temapræsentation...
Hele cd'en er en skøn oplevelse"
(Jazzspecial)
Lyt til en smagsprøve på nogle af
sangene fra det nye album her:
ALBUM TEASER - Youtube
Estate (Bruno Martino)
Kontakt og booking:
mail: claravuust@gmail.com
mobil: 51 94 38 12
web: Clara Vuust Homepage

