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

En ny udgivelse med sangerinden Katrine Madsen er altid ventet 
med spænding. Med sin genkendelige personlige støvede stemme, 
sine originale fraseringer og sin dybt personlige indgangsvin-
kel til jazzen og dens væsen, har Katrine Madsen gang på gang 
taget skridt der var uventede og overrasket lyttere både her og i 
udlandet. 

Men den karismatiske sangerinde, har på ingen måde radikalt 
skiftet retning - hun forfølger sin ”indre stemme” og fortsætter 
med at udvikle sig og viser på sin nye cd, SIMPLE LIFE, nye beta-
gende sider af sit talent. 

Dette er Katrine Madsens 10. cd i eget navn, og at nå frem til, 
hvad hun præsenterer på SIMPLE LIFE, har ikke været en ”sim-
pel” proces – men en modig og undersøgende udvikling af sine 
evner til at udtrykke indholdet af en sang. Hun har fra starten af 
sin karriere haft en veludviklet stilistisk sans, en evne til at favne 
det musikalske rum og dermed drage lytteren ind i sine vokale 
fortællinger. Men det har aldrig været så åbenlyst og hudløst som 
på SIMPLE LIFE.

Denne udgivelse præsenterer den voksne og modne sangerinde og 
ikke mindst sangskriveren Katrine Madsen. Ni sange der alle har 
noget alvorligt og noget lettere melankolsk over sig. Hendes tilstede-
værelse i musikken er total. Hun ejer sangene og øser med gavmild 

hånd ud af sin indlevelse og sit engagement i den musik, der så 
stærkt formår at gøre noget ved lytteren. Et udtryk med intimitet 
og dufte og mørkt tonede farver.

SIMPLE LIFE forgyldes yderligere af den svenske saxofonist 
Joakim Milders spil, og ikke mindst hans smukt og skarpt anlagte 
og præcist modspillende og underbyggende  strygerarrangemen-
ter, der smyger sig ind og ud af musikken uden på noget tidspunkt 
at overtage styringen. Sådan skal de skrives! Det er en helt rigtig 
musikalsk udfordring for en sangerinde, hvis udvikling ikke synes 
at stoppe.

Som sædvanligt akkompagneres Katrine Madsen af husbond 
Jesper Bodilsen (excellent bassspil fra første tone!) og pianisten 
Henrik Gunde (den mand spiller altid de rette toner!), samt trom-
meslagerne Jonas Johansen og Morten Lund (landets ubetinget 
bedste i den generation), Joakim Milders saxofon (fornem klang 
og veldisponerede soli) og guitaristen Ole Kibsgaard på et enkelt 
nummer. 

Katrine Madsen fortjener stor hæder for sin ubestikkelighed, og 
hun fortjener, at det store publikum for alvor tager hende til sig – 
SIMPLE LIFE placerer Katrine Madsen som en meget betydelig 
sangerinde!
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Simple Life / Under A Grey Dusty Morning Sun / Turbulent Time Of Life / Eden / Wide Open 
Sky / Green / I’ve Grown Accustumed To Her Face / Forecast / Home Of The Wayfaring.

Katrine Madsen (voc), Joakim Milder (ts, ss), Henrik Gunde (p), Ole Kibsgaard (g), 
Jesper Bodilsen (b), Jonas Johansen, Morten Lund (d).

Hør Katrine Madsen fortælle om tilblivelsen af SIMPLE LIFE på You Tube 
www.youtube.com/watch?v=0mTzHEsnOIw
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