
Der er tradition for juleplader, Bing Crosby, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, 

Diana Krall og mange flere har fortolket julens sange. Mange er 

blevet klassikere der findes frem mod højtiden hvert eneste år. Men 

her er så endelig en dansk juleplade der med garanti også vil holde... 

længe! Det er en forrygende vellykket indspilning, varm, swingende, 

indtagende og meget lækkert produceret – Her er tale om 100 

% julestemnings-garanti!

Dejlige Malene Mortensen med band, synger og spiller sig gennem 

en række mere eller mindre kendte julesange. Her er en stribe af de 

internationale som Silent Night, Santa Claus is Coming to Town, Last 

Christmas, I’ve Got My Love To Keep Me Warm, Let It Snow, Driving 

Home from Christmas, Winter Wonderland og mange flere - men også 

et par danske, Sikken voldsom trængsel og Maria gennem torne går. En 

enkelt helt nyskrevet dansk julesang har sneget sig ind i repertoiret, 

Hjerternes tid. Lur os om den ikke er en kærkommen kandidat til en ny 

(tiltrængt) juleklassiker.  

Malene Mortensen, udvikler stadig sit store talent og verden har i de 

senere år åbnet sig for den unge sangerinde i et sjældent set omfang. 

Hendes seneste plade, „Malene“, har været hitliste placeret i Japan og 

Tyskland og ligger p.t. på en 15. plads på den franske jazz hitliste, og er 

til salg over stort set hele verden. Det seneste år har hun turneret 

og fortryllet et stort publikum i Tyskland, Rusland, England, Frankrig, 

Sverige, Norge, Thailand, Polen, Israel foruden, naturligvis i Danmark. 

En dansk stjerne!

Og her er den nu 25-årige sangerinde med sin 4. plade, overbevisende, 

forførende og swingende i et gammelkendt, men derfor også meget 

udfordrende repertoire. Og lyt også til Henrik Gunde, pianisten der 

fornylig udgav den meget anmelderroste, ”Gunde on Garner”. Hør den 

elegante Kasper Vadsholt på bas og swingende Jeppe Gram på trommer. 

Oven i gæstede blandt andre saxofonisten Jesper Løvdal studiet og 

meget bemærkelsesværdigt også den franske mundharmonikaspiller 

Olivier Ker Ourio, der forgylder 3 numre med sit utrolige spil. 

Godt det snart er jul ! Glæd jer med Malene...

Med denne cd er der garanti for kvalitets julehygge!

I’ve got my love to keep me warm / Driving home for christmas / Hjerter-

nes Tid / Silent Night Winter Wonderland / The Christmas Waltz / Jingle 

Bells Rock / This Christmas / We’ve Only Just Begun / Santa Claus is 

Coming to Town / The Christmas Song / Last Christmas / Maria Gennem 

Torne Går / Warm December / Let it Snow / Sikken Voldsom Trængsel

Malene Mortensen vokal 

Henrik Gunde piano, hammondorgel 

Kaspar Vadsholt bas 

Jeppe Gram trommer 

m.fl.
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