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Den 32-årige komponist, guitarist, pianist og sangerinde fra Philadelphia er ikke som man-
ge andre verdensstjerner. Hun er en både følsom og udtryksfuld sjæl – og et naturtalent 
som sangskriver, der har måttet kæmpe sig tilbage til livet igennem sin musik. Den 14. juli 
2018 er hun tilbage i Danmark som et af hovednavnene i Koncertsalen på den 40. udgave 
af Copenhagen Jazz Festival. 
 
 Melody Gardot fik sit store gennembrud med albummet “My One and Only Thrill”, som 
har solgt 1,5 millioner albums siden 2009. Albummet blev skabt i samarbejde med den 
Grammy-vindende producer Larry Klein, som især er kendt for sit mange-årige samarbej-
de med Joni Mitchell (med hvem han var gift og lavede “Both Sides Now”), samt artister 
som Herbie Hancock, Freddie Hubbard og Tracy Chapman. 
 
 I 2015 genoptog Melody Gardot og Larry Klein samarbejdet med albummet “Currency of 
Man”, der bliver beskrevet som en musikalsk og politisk milepæl, og en transcenderende 
blanding af jazz, blues og soul. Albummet samler storslåede filmiske arrangementer, elek-
triske instrumenter og Gardots yndefulde vokal. 
 
 Herhjemme har anmelderne rost hendes både albums og hendes betagende livekoncerter. 
GAFFA kaldte hendes seneste besøg i Danmark for “En ubesværet kraftpræstation af 
den karismatiske amerikaner og hendes forrygende orkester” og uddelte seks stjerner, 
mens Berlingske beskriver “The Currency of Man” som et smukt album med bid og karis-
ma: “Modsat Norah Jones, har Melody Gardots kompositioner lykkeligvis ikke fået den 
helt store tur med pænhedskammen. Albummet er rigt på smukt melankolske skæringer, 
som ikke har fået trimmet al bid og karisma væk i produktionsfasen.” 
 
Gardots kraftpræstation skal ses i lyset af, at hun stadig kæmper med fysiske mén fra 
en trafikulykke, der skulle komme til at ændre hendes musikalske rejse. I en alder af 19-
årig blev hun hårdt kvæstet, da hun på cykel blev ramt af en jeep. Hun var indlagt i over 
et år og kunne ikke spille klaver i en længere periode. I stedet lærte hun sig selv at spille 
guitar og begyndte at skrive musik som en form for terapeutisk vej tilbage til livet. Hun 
kæmper fortsat med nedsat førlighed, lyd- og lys-overfølsomhed, men er i dag i den grad 
blevet en anerkendt stjerne, som bliver sammenlignet med Nina Simone, Amy Winehouse 
og Norah Jones. 
 
 En sangerinde med stor musikalitet, livsvilje og et udtryk med kant, som vi oplevede i op-
timale rammer i Koncertsalen på den 40. udgave af Copenhagen Jazz Festival – 14. juli 
2018. 




