LUNAU&SUND - biografi 2018
Lunau&Sund står på skuldrene af den nordiske vise- og sangskrivningtradition, dog kraftigt
inspireret af Americana og folk. Man kan kalde genren Nordicana.
Lunau&Sunds klangunivers er gennemsyret af en eftertænksom nordisk melankoli, som
understøttes af deres fine, dansksprogede tekster, der på poetisk vis bevæger sig igennem
eksistentielle emner, naturen og samfundet med en velreflekteret og smittende ro.
Trine Lunau synger og spiller harmonika, Peter Sund spiller guitar og synger. De to har spillet og
skrevet musik sammen i mere end 17 år og som duo er sammenspillet og indfølingen med
hinanden i særklasse. Koncerterne er bygget op med sang og akustisk guitar i centrum og
musikken bliver suppleret af nærværende fortællinger og anekdoter fra duoens liv og de historier
som teksterne tager afsæt i.
Nyt band.
I gennem årene har Lunau&Sund haft forskellige band sammensætninger. I forbindelse med den
seneste album udgivelse “Landet brænder“ har de samlet en stjerne besætning af musikere
omkring sig der elegant bakke dem op. Det er Bo Gryholt på bas (tidl. Kim Larsen), Peter
Dombernowsky på trommer (Michael Falch, m.f. ) og Palle Hjort på orgel og keyboards (Poul
Krebs, Savage Rose, Peter Sommer m.f.) Dette band er med på udvalgte koncert i 2018/19
Lunau&Sund og Sverige.
Udover Danmark har Lunau&Sund de seneste år arbejdet på at opbygge et publikum i Sverige.
Det er siden 2016 blevet til mange turnéer og koncerter i det svenske, senest i marts/april 2018
hvor de spiller 7 koncerter ifm. udgivelsen af det nye album.
Koncertvirksomheden i Sverige fortsættet og forventes udbygget i de kommende år.
Udover Sverige er flere andre europæiske lande blevet besøgt de seneste år, det bla.: Tyskland,
Estland, Grækenland, Schweiz og Italien
Lunau&Sund har udgivet 5 albums.
2006 “Når Engle Danser” (GO0706)
2011 “Jeg tar dig med mig” (GO0911)
2015 “Prinsen af bjerget” (GO1515)
2016 “Juletradition- Sange&Folk” (Gateway) Sammen med folkemusik duoen Svøbsk.
2018 “Landet brænder” (TheFarmMusic/Gateway)
Lunau&Sund producerer løbende musikvideoer og livevideoer der kan findes på youtube:
https://www.youtube.com/user/trinelunauband
Anmeldernes ord:
“Dejlig udgivelse. Smukt og ukrukket sangforedrag, varmt og velklingende guitarspil og meget “varm
produktion”, hvad den overordnede lyd angår.”
Jørgen Bøgen, Journalist og studievært, DR P5
“ ...en lille perle af et album. Afdæmpet, oprigtig, vedkommende og djævelsk godt sunget er de 11 sange...
Ikke kun engle vil danse, de lytter til Lunau&Sunds mere end lovende debutudspil....” ***** Simon Staun Fyens Stiftidende
“Det er en sjælden slags plade, Lunau&Sund debuterer med. Så drømmende og så fuld af symbolik, og dog
ikke tung og verdensfjern at dykke ind i. Trine Lunaus glasklare stemme er en fornøjelse....”
Ole Sørensen - Jyske Vestkysten
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