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Den danske, violinist Line Kruse, der oprindeligt er uddan-
net klassisk violinist fra Musikkonservatoriet i København, fik 
hurtigt smag for det usædvanlige. Med en forkærlighed for jazz 
flyttede hun teltpælene til Paris, hvor hun hurtigt integrerede 
sig grundigt i byens vibrerende internationale og især latinske 
musikmiljø. Hun har nu gennem 15 år haft ”byernes by” som 
sin base, men kun som base, for hele verden har været hendes 
scene, blandt andet som medlem af den banebrydende og meget 
populære tango-gruppe Gotan Project. Men Line Kruse går sine 
egne musikalske veje, hvor hun blander traditionel jazzviolin med 
latin og det nordiske og sætter det i en moderne sammenhæng 
med et frisk pust af electronica. En musikalsk kombination, der 
i Jyllandsposten er blevet beskrevet som ”flot og fornyende” og i 
Politiken hed det, at Line ”flot og stilsikkert blander sit violinspil 
med de latinske rytmer i en dampende hed affære”.

I 2005 udgav Line Kruse WARM WAVES, og i 2009 udkom 
DREAM, der ikke direkte afslørede, at hun spillede i et verdens-
kendt electronica-inspireret tango-orkester. Lines tredje udgivelse 
i eget navn, DANCING ON AIR, indeholder kompositioner og 

arrangementer af hende selv med et repertoire, der er kompone-
ret, som det liv hun lever, navigerende fra nord til syd. Den grund-
læggende holdning er næsten verdensmusikalsk, når hun bygger 
bro mellem både det nordiske, den afro-peruvianske tradition, 
tango, jazz og electronica spillet med hjerte og virtuositet. Det er 
vidunderligt at opleve hvorledes en dansk kunstner, uden at slippe 
sit nordiske ophav, alligevel er i stand til at inkorporere de ”andre 
verdener” i sin musik. Cd’ens poetiske titel, DANCING ON AIR 
antyder, at hendes facetterede temperament også indeholder mere 
lyriske og drømmende sider, hvilket udtrykkes i musikken.

Line sætter sine mål højt, og her danner den svenske super-bas-
sist Lars Danielsson, den fænomenale argentinske trommeslager 
Minino Garay og den franske pianist Jean Yves Jung grundstam-
men i et i sandhed internationalt band. Som om dette ikke var 
nok, har Line indkaldt lige præcis de musikere, der skulle til for at 
tilfredsstille hendes kræsne ører. Og der spilles fremragende hele 
vejen rundt på et inspireret og originalt cross-over album, der vil 
finde et begejstret publikum, der sætter musikalitet og originalitet 
over genrebetegnelser. 

Road Movie / Wandering Winds / Smoke / Recuerdos / Dolan / Dancing on Air / Källebäcken / Festejo / Gymnopédie N° 1 / Spring

Line Kruse (vln, fl, mm), Jean Yves Jung (p), Lars Danielsson (b), Minino Garay (d, bombo, perc), Miguel 
Ballumbrosio (cajón, zapateo, bata-cajón, quijada) + Jean Pierre Smadja (oud), Nico Morelli (Rhodes), Michel Feugère 

(tp), Denis Leloup (tb), Stéphane Chausse (cl), Manu Sauvage aka dubwhyzor (programming) 
Fabrizio Fenoglietto (Bass) Julie Gros (Cello).
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