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mUsiK i sVeNdbOrg

Sangerinden Claudia Campagnol tager turen til Svendborg, når Giant Steps kalder til koncert torsdag 5. september kl. 20 på Arne B. 
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Svendborg: Sangerinden 
Claudia Campagnol, der kig-
ger forbi Giant Steps og Arne 
B torsdag 5. september kl. 20, 
er en ny stjerne i Danmark. 
Hun synger og behersker til-
lige flere instrumenter og er 
en komponist af meget høj 
kaliber.

Hendes sound er varm og 
soul’et med inspiration fra 
pop og rhythm’n’blues, men 
også med en klar jazzreferen-
ce, hvor improvisation og dy-
namik er i fokus. Hun spiller 
og synger lige fra hjertet og 
blander sine egne komposi-
tioner med et klassisk jazz-
repertoire.

Claudia Campagnol er født 
i Budapest og kommer fra en 
sigøjnerfamilie, hvor de fle-
ste af hendes slægtninge er 
eller var musikere. Med en 

opvækst og musikuddannel-
se i Sverige etablerede hun 
sig hurtigt her som én af sin 
generations førende sanger-
inder. 

Claudia Campagnol bor i 
dag i Danmark og har bl.a. 
i flere år været en del af sa-
xofonisten Simon Spang-
Hanssens gruppe Café Cen-
tral, som også har besøgt Gi-
ant Steps.

Nu er den 31-årige sanger-
inde sprunget ud på egne 
ben og er godt på vej til en 
international karriere. Med 
sig til koncerten i Svendborg 
har hun ægtemanden Nic-
las Campagnol og tre unge 
talenter: tangentspilleren 
John Venkiah og guitaristen 
Carl Mørner begge fra Sve-
rige samt bassisten Andreas 
Hatholt.

Ny sangstjerne 
gæster  
Giant Steps
Claudia Campagnol synger egne jazzede 
sange inspireret af pop rhythm’n’blues.

Dario Campeotto
60 års jubilæumskoncert

Et musikalsk foredragsshow i Svendborg Teater

Oplev Dario helt tæt på og få historien gennem
anekdoter fra et langt liv i showbiz – godt krydret med
sange fra hans vidtfavnende repertoire.

Søndag den 27. Oktober kl. 15.00
Svendborg Teater – Adgang gennem Borgerforeningen.
Ramsherred 4

Billetter fra 200 kr. kan købes via:
www.kulturhussvendborg.dk


