
Inger Marie Gundersen udgiver sit 5te album, Feels 
Like Home. Hun debuterede på album fronten i en 
relativ moden alder i 2004 med Make This Moment, 
der straks røg til tops på de mere jazzede vokalhitli-
ster - særlig i Asien, hvor albummet i Japan, Korea, 
Hong Kong, Taiwan, Singapore og Indonesien solgte 
i oplag på mange tusinde. Siden fulgte By Myself i 
2006, My Heart Would Have a Reason i 2009, For 
You i 2011, og i årenes løb er Inger Marie også blevet 
“opdaget” i Europa og USA, hvor mange af hendes 
sange særligt gør sig godt på streamingtjenesternes 
playlister.
 
Inger Marie har sin helt egen stemme, mørk, varm, 
inderlig og dragende, og hun har altid haft en unik 
sans for at vælge de helt rigtige sange. Gerne kendte 
pop eller rocksange, som hun omdanner i sit unikke 
varme jazzede univers. Et umiskendeligt feel good 
univers, og dog har Inger Marie altid formået at 
omgive sig med de allerbedste musikere, så det bliver 
aldrig for simpelt eller uden kant.
 
På Feels Like Home er der tid til eftertænksomhed, 
i roligt tempo bliver vi indraget i Inger Maries for-
underlige verden af versioneringer af kendte sange 
som Credence Clearwater Revival hittet, Long as 

I Can See the Light, Abbas When All is Said and 
Done, Otis Redings Sittin’ On The Dock of the Bay 
og mange flere, for afslutningsvis at blive præsenteret 
for den smukke svenske sang Med ögon känsliga för 
grönt (af Barbor Hörberg/Nils Hansén). Inger Maries 
personlige og kærlige fortolkninger danner med det 
musikalske arrangement billeder som smukke land-
skabsmalerier. Sol eller regn, Livet er ikke lige let, 
men det føles godt så længe vi kan se lyset. 
 
Inger Marie Gundersen er født i den lille by Arendal 
på Norges sydkyst i 1957. Hun er enebarn og hun 
er opvokset i fredfyldte omgivelser tæt på naturen. 
Allerede som lille pige fandt hun stor glæde ved 
musikken. Hendes far spillede guitar og fyldte hjem-
met med spil og sang. Inger Marie er uddannet inden-
for sundhedssektoren, men hun har altid vidst, at det 
var i musikken og som sangerinde hun særligt skulle 
udfolde sig. I 40 år har hun været aktiv som sanger-
inde. Fra et ungt rockband til 6 år som lead sanger i et 
jazz big band, hun har haft sin egen jazz quintet, “My 
Favorite Strings”, og hun har gennem årene arbejdet 
med adskillige fremragende jazzmusikere, blandt 
mange svenske Ulf Wakenius, Lars Jansson og Georg 
Wadenius, den norske trompetisk Mathias Eick og 
danske Jesper Bodilsen og Morten Lund.
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Inger Marie Gundersen (voc), Per Willy Aaserud (tr), Bendik Hofseth (sax), Hallgrim Bratberg (g) 
Rasmus Solem (p, organ, synth, melodica, voc), SungSu Kim (b), Jarle Vespestad (d), 

Kristiansand Strykekvartett (strings).

Feels Like Home / (Sittin’ On) The dock of the Bay / Long as I Can See the Light / 
When October Goes / Given Time / If This Was / I Know These Hills / Try to Find Me / 

When All is Said and Done / Med ögon känsliga för grönt.

CD: STUCD 18042, LP: STULP 18041 Inger Marie, Feels Like Home, Stunt Records/Sundance Music ApS 2018.

 

Inger Marie har spillet mange internationale koncer-
ter, i Asien har hun årligt turnéret siden 2006 - en hel 
del i Japan og i særdeleshed i Sydkorea, hvor hun 
har mange fans og et stort marked. Sydkorea er for 
Inger Marie næsten blevet til et andet hjemland, fol-
ket, omgivelserne og kulturen har hun taget til sig. 
Siden 2013 har hun arbejdet med den Koreanske bas-
sist, Sungsu Kim, og siden 2015 har han været fast 
med i hendes band. Sungsu Kim medvirker også på 

Feels Like Home, der er indspillet henover vinteren 
i Kongshavn Studio (Kristiansand, Norge), hvor han 
danner det rytmiske fundament med norske Jarle 
Vespestad på trommer. Desuden medvirker Rasmus 
Solem på piano og keyboards, saxofonisten Bendik 
Hofseth, trompetist og producer Per Willy Aaserud, 
guitaristen Hallgrim Bratberg foruden Kristiansand 
Strygekvartet.


