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At skrive stærke enkle sange er en særlig kunstart, og for tiden er der få 
på sangskriver-scenen i Danmark, der gør dette ligeså godt som duoen 
Lunau&Sund. Deres lyd er en smuk blanding af americana og den danske 
sang- og visetradition og efter 17 år som duo har de opnået et 
sammenspil i særklasse.

Trine Lunau synger og spiller harmonika og Peter Sund synger og spiller 
guitar. 

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 bakker 
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 2019/20 

Lunau&Sund - Dansk i verden

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 2018 hvor de spillede 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 

I foråret 2019 besøger L&S USA til en mindre tourne. 

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) m. 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 

For yderligere info: 

lunausund@gmail.com Mobil: 40369339 www.lunau-sund.dk 
www.facebook.com/lunausund 


