
Både första singeln 'All Through You' samt andra singeln 'Conquer The World' feat. Jimmy Haslip och Vinnie 
Colaiuta blev utvalda av Apple Music till deras spellista ’Best of The Week' som täcker samtliga genrer. 

Den 23 april släpptes Claudia Campagnol's debutalbum 'I'm Strong' innefattande 9 av hennes egna låtar + en 
känslofylld och rörande version av Charlie Chaplins vackra klassiker 'Smile'.

Claudia rör sig lekfullt mellan gränser i den musikaliska världen av olika stilarter – samtidigt som jazzen får lov 
att vara den magiska kärnan genom alla kompositioner. Inte nog med att hon själv sjunger alla vokalstämmor 
och leadsång (vilket är självfallet), spelar den här power-tjejen även keyboards och elbas – med massa attityd – 
på alla låtar förutom en!

Kalla det för jazz, pop, R&B, soul – eller kalla det vad du vill...

Claudia Campagnol är en av Danmarks unga, stigande stjärnor på jazzscenen, med ett brett crossover- 
approach. Hennes sound är väldigt kraftfull, men samtidigt också varm och soulig med inspiration från pop och
R&B, och med en fängslande dynamik och tydlig jazzreferens där hon demonstrerar sin imponerande talang för 
improvisation och vokalarrangemang.

Claudia har jobbat med internationella namn som Stevie Wonder, John Blackwell och Nils Landgren bara för att 
nämna några få. Och som nämt tidigare, medverkar Jimmy Haslip, Vinnie Colaiuta, Gerard Presencer och Eliel 
Lazo på detta album.

JazzDanmark valde ut Claudia Campagnol till att uppträda live med sitt band på detta årets ‘Danish Club Night’ 
den 27 April på den årliga Jazzahead! mässan i Bremen, Tyskland - och hon uppträdde med egenskriven musik 
på Allsång på Skansen i somras.

För ytterligare information, promo-CD eller intervju, var god att kontakta:
Susanne Benz / sb@giantsheep.dk / Mobil +45 60 60 18 88.

LIVE Line-up:

Claudia Campagnol (sång/keytar), John Venkiah (keys), Carl Mörner Ringström (guitar),

Andreas Hatholt (bas), Niclas Campagnol (trummor).
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"Claudia Campagnol har en gyllene röst. Hon är en ny,
ung och professionell stjärna på jazzscenen.". 
- Ystad Jazz Festival (SWE)

"Vokaljazz av högsta kaliber med internationellt stjärnstoff.". 
- Jazzhus Montmartre, Copenhagen (DK)

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

Svensk-ungersk-danska vokalist och multi-instrumentalist Claudia Campagnol har släppt sitt långa
väntade debutalbum 'I'm Strong' med världsnamnen Jimmy Haslip, Vinnie Colaiuta,
Gerard Presencer och Eliel Lazo som gästartister på utvalda låtar.

www.ClaudiaCampagnol.com
www.facebook.com/ClaudiaCampagnolOfficial

Presskontakt: Booking:
Susanne Benz Peter Sundberg
sb@giantsheep.dk ps@giantsheep.dk
+45 60601888 +45 40361888 
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Claudia Campagnol föddes 1987 i Budapest, Ungern. Bägge hennes föräldrar var professionella musiker. Claudia 
kunde sjunga innan hon kunde prata och började spela piano vid 4 års ålder. Familjen flyttade till Sverige, och när 
Claudia var 12 år fick hon gig som lead-sångerska i hennes föräldrars olika band som ibland turnerade runt om i landet.

Efter att Claudia upptäckte sin fars fusionsskivor med bl.a, Chick Corea, John Patitucci, Mezzoforte m.fl., slutade hon 
att lyssna på vokalister. En kväll vid läggdags hade hon lyssnat på Herbie Hancock och Wayne Shorter. Efter några 
timmars sömn vaknade hon plötsligt med en nykläckt låt i sitt huvud. Snabbt spelade och noterade hon sitt nya verk. 
Rainbow Dreams (#6) var fött. Claudia var endast 12 år, och hon minns att hennes pappa kom in på hennes rum och 
sa: "Flicka lilla, klockan är 3 på natten och om du inte slutar spela nu kommer du sent till skolan imorgon. Igen".

Efter att Claudia tog examen från Musikhögskolan i Malmö fick hon etablerat sig själv som en av hennes generations 
bästa sångerskor – då känd som Claudia Dancs.
 
I 2009 hade Claudia den stora äran att få sjunga i en gospelkör bakom Stevie Wonder. Den stora mängd inspiration hon 
fick av denna episod gjorde så att i det ögonblick hon kom hem vid sjutiden om morgonen – satte hon sig vid pianot 
och öppningslåten All Through You exploderade ut från henne, allt på en gång.

Efter flera års freelancemusikersliv i Sverige och Europa, bosätter Claudia sig i Köpenhamn, där hon möter sin nu-
varande man och trummis, Niclas Campagnol (SE/IT). Niclas hade en förälskelse i Claudia från allra första början men 
Claudia ignorerade hans känslor, tills att Niclas slutade höra av sig. Claudia skrev och spelade in Do You Love Me (#3) 
och skickade den till honom – och genom den låten hittade de den största kärleken någonsin för varandra.

Nybliven mor till en underbar pojke, tog Claudia ledigt i ett par år, som också gav henne en chans för att etablera sig 
på nytt.

I 2017 blev Claudia finalist i danska 'Ung Jazz' tävlingen. Hon var även med på Antonio Faraòs album ’Eklektik’ (med 
Marcus Miller), där hon sjunger egenskrivna texter över Antonios melodier. Hennes framträdande på två låtar på 
albumet visar hennes tekniska begåvning klart och tydligt.

I 2019 – efter flera års förberedelser – är hennes debutskiva I’m Strong äntligen här!

'I'M STRONG' TRACK LIST

01 All Through You (04:28)

02 I'm Strong (03:24)

03 Do You Love Me (04:50)

04 For Her (04:00)
 feat. Gerard Presencer

05 Conquer The World (04:17)
 feat. Jimmy Haslip and Vinnie Colaiuta

06 Rainbow Dreams (03:23)

07 Z-Song (03:35)
 feat. Eliel Lazo

08 Don't Let It Die (03:53)

09 It Makes Me Glad (04:02)

10 Smile

Credits:
Executive Producer: Peter Sundberg / Mix: Lars H. Nissen, LN Sound (DK) / Mix Studio: Sund Sound Recording Studio (DK)
Mastering: Erik Zobler, Studio Zed, Los Angeles / Foto/Cover Art: Sofie Barfoed / Grafisk Design: Susanne Benz

Gitarr:  Zacharias Celinder (#3)
 Carl Mörner Ringström (#8)
Flugelhorn: Gerard Presencer (#3+4)
Saxofon:  Gábor Bolla (#3)
Percussion: Eliel Lazo (#7)
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Medverkande:
Vokaler/Keys: Claudia Campagnol
Bas:  Claudia Campagnol (utom #5)
 Jimmy Haslip (#5)
Trummor:  Niclas Campagnol (utom #5)
 Vinnie Colaiuta (#5)
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