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Claudia Campagnols debut-album 'I'm Strong' indeholder 9 af hendes egne kompositioner + et følsomt og 
kærligt take på Charlie Chaplins smukke klassiker 'Smile', der er en personlig hyldest til hendes mor. Albummet 
har fået fantastiske anmeldelser i både Danmark og udlandet.

Første-singlen 'All Through You' og den efterfølgende single 'Conquer The World' feat. Jimmy Haslip og Vinnie 
Colaiuta blev begge udvalgt af Apple Musics redaktører til deres 'Best of The Week' playliste, der dækker alle 
genrer. Lidt af en præstation for et par jazz-udgivelser!

Claudia bevæger sig ubesværet rundt i det musikalske grænseland mellem forskellige genrer – dog altid med 
jazz som det magiske pejlemærke og den røde tråd gennem alle sangene. Udover selv at stå for alle vokaler på 
albummet, spiller hun også keys og elektrisk bas – med en helvedes masse attitude!

Kald det jazz, pop, R&B eller soul – eller kald det lige, hvad du vil...

Claudia Campagnol er svær at sætte i bås, men hun er helt uden tvivl et af Danmarks største, unge talenter 
– med en bred crossover appeal. Claudias sound er varm og soulet med inspiration fra pop og R&B, men 
samtidig med en fængslende dynamik og en klar jazzreference, hvor hun både demonstrerer sit impone- 
rende talent for improvisation og for vokalarrangementer.

Claudia har arbejdet med internationale navne som Stevie Wonder, John Blackwell og Nils Landgren for blot at 
nævne nogle få. Og Jimmy Haslip, Vinnie Colaiuta, Gerard Presencer og Eliel Lazo medvirker på dette album.

Dobbeltnomineret til Danish Music Awards Jazz 2019!

JazzDanmark udvalgte i år Claudia Campagnol til at spille med sit band på 'Danish Club Night' i forbindelse med 
Europas største jazzmesse Jazzahead! i Bremen, Tyskland, hun har spillet på den store Leopolis Jazz Fest i 
Lviv (Ukraine), på Copenhagen Jazz Festival, optrådt live på Svensk TV fra Skansen i Stockholm og er for nyligt  
hjemkommet fra en succesrig tour i Sydfrankrig.

Med albummet 'I'm Strong' er hun nomineret til Danish Music Awards Jazz 2019 (18/11) i hele 2 kategorier:
 'Årets Vokaludgivelse' og 'Årets Nye Navn'.

CLAUDIA CAMPAGNOL  I'M STRONG

DEBUT-ALBUM!
Artist: Claudia Campagnol
Titel: I'm Strong
Release: 23. april 2019

Label: Giant Sheep Music
Kat. nr.: GSM0432

"Claudia Campagnol possesses a golden voice.
She is a young, new professional star on the jazz scene". 
- Ystad Jazz Festival (SWE)

"Vokal jazz af den højeste kaliber med internationalt stjernestøv". 
- Jazzhus Montmartre, Copenhagen (DK)

"Claudia Campagnol's versatile musicianship comes
through in every breath of her flexible jazz vocalisation".
- Koko Jazz Club, Helsinki (FIN)

Sanger, multi-instrumentalist og komponist Claudia Campagnol har udgivet sit længe ventede
debut-album 'I'm Strong' featuring verdensklasse-musikerne Jimmy Haslip, Vinnie Colaiuta,
Gerard Presencer, og Eliel Lazo på udvalgte numre.

www.ClaudiaCampagnol.com
www.facebook.com/ClaudiaCampagnolOfficial
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Claudia Campagnol er født i 1987 i Budapest (Ungarn), og begge hendes forældre er professionelle musikere. 
Hun sang, før hun kunne gå, og begyndte at spille klaver, da hun var 4 år gammel. Hele familien flyttede til Sverige, 
og i en alder af 12 "gæsteoptrådte" hun som sanger ved forældrenes koncerter på spillesteder over hele landet.

Da Claudia opdagede sin fars fusionsplader med Chick Corea, John Patitucci, Mezzoforte m.fl. begyndte hun 
næsten udelukkende at lytte til instrumentalmusik. En aften, inden hun gik i seng, lyttede hun til Herbie Hancock 
og Wayne Shorter. Efter et par timers søvn vågnede hun brat op med en sang i hovedet, som hun skyndte sig 
at spille og skrive ned. Rainbow Dreams (#6) var født. Claudia var 12, og hun husker, at faderen kom ind på 
hendes værelse og sagde: "Så, klokken er 3 om morgenen. Stop med at spille, eller du kommer for sent i skole 
i morgen. Igen".

Efter sin uddannelse på Musikhögskolan i Malmö etablerede hun sig meget hurtigt som én af sin generations 
førende sangerinder – dengang kendt som Claudia Dancs.

I 2009 sang Claudia backing vokal med et gospelkor til en Stevie Wonder koncert. Dette inspirerede hende så 
meget, at det første hun gjorde, da hun kom hjem tidligt om morgenen – efter dybe samtaler med Stevie om Gud og 
musik – var, at sætte sig ved klaveret, og åbningsnummeret All Through You nærmest eksploderede ud af hovedet 
på hende på én gang.

Efter at have arbejdet flere år i Sverige og rundt om i Europa slog Claudia sig ned i København, hvor hun mødte 
den svensk-italienske trommeslager Niclas Campagnol. Claudia elsker at være "på", men manden, der i flere år 
behandlede hende som en dronning, kunne ikke klare, at hun ignorerede hans følelser, og han holdt derfor 
op med at ringe til hende. Det var først på det tidspunkt, at Claudia indså, hvor meget hun elskede ham. Hun 
indspillede sangen Do You Love Me (#3) og sendte den til ham, og Niclas og Claudia har været uadskillelige lige 
siden.

Efter en længere barselsorlov i forbindelse med deres søns fødsel er Claudia Campagnol nu igen ved at etablere 
sig som en artist i verdensklasse.

I 2017 nåede Claudia finalen i JazzDanmarks 'Ung Jazz' konkurrence og medvirkede desuden på italienske 
Antonio Faraòs album ‘Eklektik’ (med bl.a. Marcus Miller), hvor hun leverer en imponerende vokalpræstation på 
to numre.

I 2019 – efter flere års tilløb – har hun endelig udgivet sit længe ventede debut-album I'm Strong, der er nomine-
ret til Danish Music Awards Jazz 2019 i hele 2 kategorier: 'Årets Vokaludgivelse' og 'Årets Nye Navn'.

LIVE Line-up:
Claudia Campagnol (vokal/keytar), John Venkiah (keys), Carl Mörner Ringström (guitar),
Andreas Hatholt (bas), Niclas Campagnol (trommer).

CLAUDIA CAMPAGNOL  BIO
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