
Sara Indrio (1975) er dansk-italiensk sanger, sangskriver og musiker. 
I februar 2017 udkommer hendes 3. solo album Blodrød Måne og den 
18/11 udgives første single og video med sangen Helt forkert.
 
Sara Indrio er født og opvokset i København, hendes mor er italiener 
og hendes far dansker. Hun er gennem hele sit liv kommet i Italien 
og har et tæt forhold til den italienske kultur og sin italienske fami-
lie. Som 8-årig blev hun tilmeldt Københavns Musikskole, hvor musik 
og rytmik hurtigt fik indfanget nysgerrigheden. Gennem en årrække 
gik hun til slagtøjsundervisning hos professor Gert Mortensen, men 
det blev den rytmiske musik og især den latinamerikanske perkussi-
ontradition, der siden grundigt blev dyrket professionelt.
Sara Indrio er uddannet solist fra Det Rytmiske Musikkonservatorium 
i København og senere som Fagjournalist på Danmarks Medie- og 
journalisthøjskole. Hun bor i dag på Vesterbro med Jeppe og deres to 
børn Emmalou (7) og Oliver Mio (3).  
 
Sara har tidligere udgivet to albums i eget navn. Det første, Dark 
Clouds Silver Linings, blev et anmelderrost album, ugens album 
på P4, og udgivet i DK samt alle GAS landene. Flere af sangene har 
været anvendt i diverse film og TV serier i ind- og udland. På det 
næste album, While We Dream, udråbte Soundvenue hende til en 
af Danmarks mest lovende sangskrivere.  Siden blev det to projek-
talbums: Break of Day i tæt samarbejde med producer og musiker 
Fridolin Nordsøe og dernæst Sara Indrio & The Latin Collective Vol. 1, 
som samler en gruppe musikere, der kender hinanden fra og omkring 
øvelokalefællesskabet “Hullet” i København, og her leger med den 
cubanske ‘filin’ genre. 

Derudover er Sara kendt fra filmen, Italiensk for begyndere, hvor hun 
spillede kokkepigen Giulia, og som backing musiker bag en lang, lang 
række danske og svenske artister. Heriblandt Erik Gadd, Rebecka 
Törnqvist, Alberte, Savage Rose og senest Niels Hausgaard, som hun 
har turneret med de sidste to år. 
 Albummet Blodrød Måne er hendes tredje solo album, denne gang på 
dansk. Det danske kommer af et ønske om at komme tættere på den 
danske sang- og visetradition og på det danske publikum. Teksterne 
er en slags trærsnit over Saras egen generation. Kritisk, men kærligt, 
tager de det eksistentielle perspektiv på de problemstillinger, som præ-
ger tiden og indgyder håb for fremtiden - trods alt. Musikken træk-
ker både tråde til danske sangskrivere på PH’s tid, men også til mere 
moderne udenlandske produktioner a la Feist eller Katie Mehlua. Det 
er det bløde, det vedkommende, der igen kendetegner et album fra 
Saras hånd, og man skal give det lov til at liste sig ind på én, indtil det 
bliver en god og uundværlig ven.   
 
Den svenske stjernesaxofonist og klarinettist Per Texas Johansson 
spiller en væsentlig rolle ligesom svenske Per Ekdahl, der har skrevet 
alle arrangementer for strygere og blæsere og selv spiller trommer på 
albummet. Derudover medvirker Jacob Gurevitsch (guitar), Bastian 
Sjelberg (bas) og Simon Tolddam (piano), samt Sara selv på diverse 
perc, guitarer, synths, piano og vokaler. Sara har sat musik til et Pia 
Tafdrup digt og co-writet med Jan Rørdam og Alberte Winding på to 
sange, men er ellers komponist, musiker og producer selv. Albummet 
er indspillet og mixet i tæt samarbejde med Teis Frandsen i The Village 
studiet i Vanløse. 
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Albummet udgives d. 24. februar.
STUCD 16082, Sara Indrio, Blodrød Måne, Stunt Records/Sundance Music ApS 

El guitar: Jacob Gurevitsch, Bas: Bastian Sjelberg, Piano: Simon Tolddam, Trommer: Per Ekdahl
Fløjte, altfløjte, clarinet, basclarinet: Per Texas Johansson

Western guitar, basdub, kor og leadvokal: Sara Indrio
Arrangement for blæsere og strygere: Per Ekdahl

 
Komponister: Sara Indrio, Sara Indrio og Jan Rørdam på Helt Forkert

Tekstforfattere: Sara Indrio, Alberte Winding og Pia Tafdrup
Indspillet i The Village af Teis Frandsen og dubs på Værkstedet af Sara Indrio

Mixet og mastereret af Teis Frandsen - Produceret af Sara Indrio - Co-producer: Teis Frandsen


