
Malene	  Kjærgård	  ”Here’s	  to	  the	  Ladies”	  
Så	  er	  der	  noget	  til	  damerne!	  Sangerinde	  og	  sangskriver	  
Malene	  Kjærgård	  udsender	  sit	  andet	  album	  ”Here’s	  to	  the	  
Ladies”	  den	  26.	  februar.	  Albummet	  indeholder	  12	  sange,	  der	  
hver	  og	  en	  hylder	  kvinderne.	  Sangene	  er	  en	  skønsom	  
blanding	  af	  egne	  numre	  og	  standards.	  ”Hver	  sang	  har	  en	  
historie,	  der	  repræsenterer	  en	  forskellig	  kvinde	  og	  man	  kan	  
som	  kvinde	  helt	  sikkert	  genkende	  sig	  selv	  lidt	  i	  dem	  alle”,	  
fortæller	  Malene	  Kjærgård.	  

Gennem	  de	  sidste	  otte	  år	  har	  Malene	  Kjærgård	  ellers,	  i	  hvert	  
fald	  i	  øvelokalet	  og	  på	  scenen	  udelukkende	  tilbragt	  tiden	  med	  
de	  herrer	  guitaristen	  Mads	  Kjølby,	  kontrabassisten	  Tobias	  Dall	  
Mikkelsen	  og	  trommeslageren	  Snorre	  Kirk,	  og	  seneste	  

tilkommer;	  pianisten	  Kasper	  Villaume,	  der	  udgør	  hendes	  fornemme	  band.	  

”Mændene	  i	  bandet	  konstaterede,	  at	  sangene	  på	  albummet	  er	  en	  fed	  måde	  at	  lære	  at	  forstå	  kvinder	  på.	  
Titlen	  til	  trods,	  henvender	  denne	  udgivelse	  sig	  faktisk	  også	  til	  alle	  mændene”,	  siger	  Malene	  Kjærgård.	  

Iørefaldende	  nærvær	  
Malene	  Kjærgård	  udgav	  sit	  anmelderroste	  debutalbum	  ”Happy	  Feet”	  i	  2013.	  Her	  i	  2016	  hører	  hun	  stadig	  
til	  blandt	  de	  nye	  stjerneskud	  på	  den	  danske	  jazzhimmel.	  Hun	  er	  en	  teknisk	  dygtig	  sangerinde,	  der	  
formidler	  både	  egne	  og	  andres	  sange/kompositioner	  med	  nærvær	  og	  integritet.	  

Malene	  fortæller	  “jeg	  er	  sådan	  en	  type,	  at	  når	  jeg	  sidder	  i	  en	  bus	  eller	  i	  et	  tog	  fortæller	  folk	  mig	  ofte	  helt	  
uopfordret	  deres	  livshistorie”.	  Det	  er	  disse	  skæbner	  Malene	  møder	  på	  sin	  vej	  kombineret	  med	  
iagttagelser	  fra	  hendes	  eget	  liv,	  der	  lægger	  grunden	  til	  hendes	  egne	  sange	  og	  som	  gør	  hende	  til	  en	  
fremragende	  formidler	  og	  historiefortæller.	  

I	  Malenes	  egne	  tekster	  møder	  vi	  bl.a.	  kvinden,	  der	  ikke	  kan	  se	  lyset	  efter	  et	  brud	  eller	  forholde	  sig	  til	  den	  
smerte	  der	  uundgåeligt	  følger	  med,	  en	  kvinde	  der	  bliver	  småsindssyg	  af	  ugengældt	  forelskelse	  i	  en	  gift	  
mand	  samt	  en	  kvinde,	  der	  kæmper	  en	  evig	  kamp	  mellem	  det	  lyse	  og	  det	  mørke	  af	  sindet.	  I	  sangen	  ”I’m	  a	  
Girl”	  får	  kvinden	  ikke	  sagt	  fra	  i	  sin	  iver	  efter	  at	  leve	  op	  til	  trends	  og	  andres	  forventninger	  og	  ”Spring	  is	  
Here”	  handler	  om	  forårsforelskelse	  og	  den	  spæde,	  uskyldige	  og	  skrøbelige	  kærlighed.	  

En	  tand	  bedre	  i	  Finland	  
Siden	  debutudgivelsen	  har	  Malene	  Kjærgård	  og	  bandet	  spillet	  et	  hav	  af	  koncerter	  i	  Danmark,	  men	  også	  
Tyskland,	  Frankrig,	  Belgien,	  Holland,	  Letland	  og	  Japan	  har	  flere	  gange	  haft	  fornøjelsen	  af	  den	  smukke	  
sangerinde	  og	  hendes	  band.	  

Og	  så	  har	  Malene	  Kjærgård	  et	  helt	  særligt	  forhold	  til	  Finland,	  hvor	  en	  finsk	  tandlæge	  og	  hans	  kone	  har	  
forelsket	  sig	  i	  hendes	  musikalske	  univers	  efter	  at	  have	  oplevet	  Malene	  og	  bandet	  på	  den	  finske	  Turku 
Jazzfestival. Således	  spillede	  Malene	  Kjærgård	  til	  tandlægens	  store	  private	  fest	  sidste	  år	  og	  allerede	  i	  
januar	  i	  år,	  drog	  hele	  holdet	  til	  Finland,	  hvor	  de	  igen	  spillede	  til	  den	  årlige	  fest,	  samt	  hos	  Finlands	  
Tandlægeforening	  og	  på	  en	  jazzklub	  i	  Turku.	  
	  
Malene	  Kjærgård	  og	  band	  kan	  opleves	  forskellige	  steder	  i	  løbet	  af	  året.	  Dog	  er	  turnéaktiviteten	  droslet	  lidt	  
ned	  i	  år,	  da	  der	  skal	  gøres	  plads	  til	  Malene	  og	  Tobias	  Dall	  Mikkelsens	  vaskeægte	  jazzbaby,	  der	  ankommer	  i	  
foråret.	  	  

	  

	  

	  



	  

Kommende	  koncerter:	  
 
26.2	  Privat	  huskoncert	  i	  forbindelse	  med	  crowdfunding	  kampagne	  
28.2	  kl.	  16	  RELEASE	  KONCERT	  "Here's	  To	  The	  Ladies",	  Kulturhuset	  Islands	  Brygge,	  Kbh.	  S	  
3.3	  kl.	  19:30	  Artistlounge,	  Dansk	  Artistforbund,	  Kbh	  
17.3	  kl.	  20	  Flensborghus,	  Tyskland	  
7.4	  kl.	  20	  Hornbæk	  Jazzklub,	  Hornbæk	  
10.7	  kl.	  15	  Copenhagen	  Jazzfestival,	  Ordrupgaard	  
26.7	  kl.	  18.30	  Sorø	  Jazzfestival	  
30.7	  kl.	  19	  Ribe	  Jazzfestival	  
15.10	  Jazzklub	  93,	  Holstebro	  

Følg	  med	  på	  Malene	  Kjærgårds	  hjemmeside	  www.malenekjaergaard.com	  	  

-‐	  I	  november	  2012	  modtog	  Malene	  Kjærgård	  2.	  pladsen	  i	  DPAs	  konkurrence	  "Årets	  Unge	  Jazzkomponist"	  
med	  kompositionen	  "Temporary	  Love	  Affair".	  	  
-‐	  I	  april	  2013	  udkom	  Malenes	  debutalbum	  "Happy	  Feet"	  hos	  Calibrated	  Music.	  	  
-‐	  Er	  bl.a.	  uddannet	  sanger	  og	  sanglærer	  fra	  Complete	  Vocal	  Institute	  i	  København,	  har	  studeret	  acapella	  
vocal	  improvisation	  i	  NY,	  Hawaii,	  Italien,	  Holland	  og	  Danmark,	  gået	  på	  MGK	  i	  Kolding	  og	  underviser	  i	  sang	  
og	  musik.	  	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pressekontakt:	  
Mettelise	  Larsen	  //	  27	  26	  26	  23	  //	  mettelise@promote-‐it.dk	   	  
Lisbeth	  Beyer	  Mogensen	  //	  26	  36	  11	  10	  /	  lisbeth@promote-‐it.dk	  
	  


