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

Med sin charmerende, ukrukkede tilgang til et iørefal-
dende repertoire af jazz, pop og det der ligner, har Veronica 
Mortensen i dag placeret sig som en af landets mest populære 
sangerinder. Hun er en følsom og mange-facetteret fortol-
ker med en stensikker frasering. Hun har ikke alene en god 
stemme og rytmisk fornemmelse, men også stor personlighed 
og en udstråling, der kommer indefra. Hun er en sangerinde, 
musiker og komponist anno 2010, der er åben for inspiration, 
men hun foretrækker, at hendes musik bliver spillet af jazzmu-
sikere, som her.

I’M THE GIRL er Veronica Mortensens tredje udgivelse i eget 
navn - den første med big band. Musikken er af Jesper Riis 
særligt arrangeret for Veronica og Klüvers Big Band. Veronica 
har altid været en kær gæst hos det fremragende århusianske 
big band – og på denne indspilning er alle sejl sat til. Bagest i 
bandet sidder den sublime amerikanske trommeslager, Dennis 
Mackrel, og ”styrer” med sin enorme musikalske autoritet. 
Han er blevet verdenskendt i kraft af sit spil hos bl.a. Count 
Basie. Med er også vibrafonisten Dave Samuels, som bl.a. er 
kendt for sine latin-influerede klangfarver og grooves i fusi-
ons gruppen Spyro Gyra. Og så naturligvis selve bandet, hvis 
kollektive energi og sans for at få musikken til at løfte sig og 
swinge med fynd og klem, er helt overvældende.

Veronica Mortensen siger begejstret om resultatet: ”det er fan-
tastisk at få lov at indspille en live koncert. Der kommer en 

helt anderledes energi ned i ”rillerne” - især med et Big Band! 
Og så havde vi fire dage til det. Størstedelen af ens virke som 
udøvende musiker foregår jo live på en scene, så jeg har det 
rigtig godt med at vise, hvad man kan forvente sig at høre ved 
mine koncerter.”

Veronica er generelt efterspurgt som solist hos big bands i 
Europa, men netop samarbejdet med Klüver betyder meget. 
Det er 15 år siden Veronica første gang, som elev på musik-
konservatoriet, fik lov til at synge med bandet. Det var den-
gang opfyldelsen af en drøm, hun længe havde næret som til-
skuer til deres koncerter. Således er Veronica ”flasket op” hos 
Klüver og hans orkester: ”i hvert fald hvad Big Band musik 
angår! Jeg har lært rigtig meget hos dem og er blevet kastet ud 
i mange spændende projekter, bl.a. Duke Ellingtons “Sacred 
Concerts”, koncerter med klarinettisten Ken Peplowski og nu 
med trommeslageren Dennis Mackrel og vibrafonisten Dave 
Samuels. Jeg har altid været meget ydmyg / taknemmelig over 
Jens Klüvers positive indstilling til mig som sanger, og hans 
tillid til, at jeg kunne klare opgaverne. Derfor tøvede jeg ikke et 
sekund med at svare ja, da han ringede og foreslog, at vi skulle 
indspille denne cd sammen.

Repertoiret på I’M THE GIRL er en blanding af egne numre, 
standards og covernumre. Titelnummeret er en relativ ukendt, 
men fantastisk, ballade, fra engang i 50’erne, som Veronica 
faldt for, første gang hun hørte den!
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Chuck E’s In Love / All I’ve Seen / Busy / Make Sure You’re Sure / Sleepless / Julie /
Too Late / I’m The Girl / Not Just A Date.

Veronica Mortensen (voc), Dave Samuels (vib, marimba), Dennis Mackrel (d) + Klüvers Big Band.

Presse fotos i høj opløsning kan downloades på www.dennislynge.dk/clients/sundance/veronicamortensen


