Clara Vuust Trio
A Winter Tale
Nordens klange og sange møder
middelhavstoner i en kammermusikalsk
jazzkoncert med Clara Vuust Trio.

Jazz sangerinden Clara Vuust debuterede i 2013 som soloartist på det hæderkronede jazz
pladeselskab Storyville Record. Albummet Here's to Love blev rost til skyerne af en samlet
anmelderskare og Berlingske Tidende konkluderer at:
"Clara Vuust springer smukt ud med en blød, mobil og velafbalanceret stemme, som står fint til det
romantiske og let melankolske univers, hun bevæger sig i"
"Vuusts første cd lykkes fornemt, og hun når ind til noget væsentligt i musikken. Denne fine cd
rummer en sart skønhed og et poetisk nærvær..." Skriver magasinet Jazzspecial.
På sit andet udspil A Winter Tale, der udkom december 2015, går Clara Vuust helt tilbage til sit
musikalske ophav med indspilning af en række danske vintersange og salmer, der får nyt liv i
arrangementer af den italienske jazz pianist og arrangør Francesco Calì. Melankolien og længselen
er i højsædet. De lange, mørke dage viger pladsen for håbet om lysere tider i sangene, der spænder
fra blandt andet "Det er hvidt herude" og "Der er ingenting i verden så stille som sne" til den
engelske julesang "In the bleak midwinter". Om repertoriet fortæller Clara:
Der findes næsten ikke noget smukkere for mig end de danske vintersange og -salmer. Jeg er vokset
op med at synge de sange og de ligger meget dybt i mig. Mit ønske er at føre sangene op til i dag
med et moderne tonesprog, der gør dem vedkommende og nutidige, men samtidig bæres af de
samme følelser og intentioner, som de blev skabt med for mange år siden. Vinteren har altid været
en tid til eftertanke og ro, og den samme eftertanke søger jeg i musikken...
Clara Vuust ledsages af den italienske pianist og akkordionist Francesco Calì og guitaristen Jeppe
Holst. Sammen byder musikerne indenfor til en kammermusikalsk jazzkoncert, hvor årstidens
danske sange og salmer krydres med evergreens fra Italien og Frankrig og fra "The Great American
Songbook".
Clara Vuust:vokal
Francesco Calì: klaver, akkordion
Jeppe Holst: guitar
Links til yderligere info og musikeksempler:
Clara Vuust Webpage
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