
Lunau&Sund:  
I Dine Hænder   
Den 9. september 2020 udsender Lunau&Sund 
deres sjette album “I Dine Hænder”. Releasen 
markeres med en koncert på Musikhuset Dexter i 
Odense, onsdag den 9. september kl. 20.00  

På det nye album præsenterer Lunau&Sund en række 
historier, der på hver deres måde giver den traditionelle 
kærlighedssang et tematisk twist. Fra forelskelse til 
opbrud, fra omsorg til kamp, fra det tilfældige til det 
gudgivne … Albummet byder også på sange, hvor eros ikke er omdrejningspunktet. 
Eksempelvis er “En seng af guld” et kærligt farvel til en nær ven.  

Titelsangen “I Dine Hænder” er inspireret af det kurdiske kunstnerpar Avan Fatah og Niaz 
Bayati som Trine og Peter er venner med. Som flygtning fra Saddam Husseins Irak har Niaz en 
meget dramatisk historie bag sig. Tortureret kom han i midten 80’erne til Danmark, med 
brækkede og følelsesløse fingre. Niaz brugte kunsten og dét at formgive i ler til at hele – såvel 
sine fysiske mén som sin sjæl. Mange år senere møder Niaz sin store kærlighed Avan, som 
også er bildende kunstner og i det regi formgiver … med sine hænder.  

I årevis har de kæmpet for deres ret til at være sammen i fred og kærlighed i Danmark.  
Titelsangen, “I Dine Hænder”, er en poetisk destillering af deres historie og en ‘reminder’ til os 
alle om, at vi bærer hinandens skæbner … i vores hænder.  

Se Niaz fortælle sin historie på TEDx Odense. 

At skrive stærke, enkle sange er en særlig kunstart, og for tiden er der kun få acts på 
sangskriver-scenen i Danmark, der formår at gøre dette lige så godt som Lunau&Sund. Genren 
de en smuk blanding af folk / singer-songwriter, stående på skuldrene af den nordiske 
sangskrivningstradition. Lunau&Sund har spillet sammen i 19 år og har et musikalsk 
sammenspil i særklasse.  

På det nye album krydser Lunau&Sund sit eget spor og har genindspillet en sang fra deres 
første album. Det er sangen “Dig Som Mit Hjerte Elsker Mest”, som med Lunau&Sunds band 
har fået et nyt liv.  

Trine Lunau’s varme og ukunstlede stemme er centralt placeret i lydbilledet. Hun bidrager også 
med sit enkle og stemningsfulde harmonikaspil. Peter Sund synger kor og har en enkelt lead 
på folkpop sangen “Nu”. Peter håndterer alle strengeinstrumenter - akustisk seks- og 
tolvstrenget guitar, elguitar, barytonguitar og mandolin. 

Med sig på “I Dine Hænder” har Lunau&Sund deres faste band, der tæller nogle af landets 
bedste musikere. Palle Hjorth på klaver, orgel og synthesizers, tryller med sine magiske lyde 
og sit indfølte touch på tangenterne. Peter Dombernowsky på trommer og Morten Jørgensen 
på bas leverer en rolig og topswingende bund, og trompetisten Torben Sminge giver en række 
soloer af gåsehudsfremkaldende skønhed.    

“I Dine Hænder” byder også på nye sangskrivnings-partnerskaber. Således har Peter Sund 
skrevet sangen “En lille smule længere hen ad vejen” i samarbejde med sangerinden Julie 
Maria. Trine Lunau har skrevet sangen “Så Tæt” sammen med Lea Kampmann fra Færøerne.  

“I Dine Hænder” er produceret af Peter Sund og indspillet i duoens eget lydstudie, The Farm 
Studie, i Davinde på Fyn. Lunau&Sund udgiver albummet på The Farm Music med hjælp til 

https://youtu.be/FYhEhkj3Z-A


distribution af Gateway Music. Albummet udkommer på alle digitale platforme samt på CD og 
Vinyl. De fysiske formater kan købes via Lunau&Sund hjemmeside og ved koncerter.   
  
“I Dine Hænder” dannede allerede i 2019 basis for tre singler.  
Tjek videoerne til “Fortidens Skygger” og “En seng af guld”. 

Lunau&Sund har i alt udgivet seks 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)  
2020 “I Dine Hænder” (TheFarmMusic/Gateway) 

Lunau&Sund producerer løbende musikvideoer og livevideoer, 
der kan findes på www.lunau-sund.dk  

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

https://vimeo.com/443936430
https://vimeo.com/444835046
http://www.lunau-sund.dk

