ANJA FØNSS

Koncertpresse

Der var masser af roser til Anja Fønss, da hun i 2008 udsendte debutalbummet ”Wait A Minute”.
Titelnummeret og ”Much Too Much” kom i rotation på P4 - og anmeldelserne lød bl.a.:
" En overraskende debut fra en sangerinde, der imponerer med sit store overskud og krav på at være
sin egen" (Midtjyllands Avis - 5 stjerner)
"Bedst af alt er dog hendes fantastiske stemme. Jeg mener, hvem pokker sparker den ikke benene væk
under ? - og hun er altså pæredansk!" (Chartbase.dk)
Ovenpå albumudgivelsen spillede Anja Fønss og band en lang række koncerter landet over - og her var
anmeldelserne også overvældende - eks:
"Denne koncert var et mønstereksempel på, at det er af de mindre kendte navne, vi overraskes - og får de
helt store musikalske oplevelser" (koncertanmeldelse Musik i Rønde)
Anja har siden taget ophold i The House of Songs i Austin, Texas, hvor flere sange blev til. I 2012 udkom
Singlerne ”Being my man” og "Make it good around here" - som også kom i flot 1. rotation på P4.
Tiden er gået og mange nye sange er kommet til og senest er Anja begyndt at skrive sange på dansk.
Derfor har hun nu samlet sangene nu i mindre ”buketter”. Den seneste Ep-udgivelse "Make it good around
here" - er den første EP af en udgivelsesrække på 3. (Vol. 2 vil lande den foreløbigt sidste håndfuld
engelsksprogede sange i denne omgang (efterår 2019). Herefter afsluttes triologien med Vol. 3, som starter
et nyt kapitel i sangskriverens liv: Nemlig de danske sange!
Alle sangene ér road tested på små koncertscener rundt omkring i landet – så en koncert med Anja Fønss
vil tage lytteren på en rejse, med både engelsksprogede og danske sangfortællinger.
Igennem koncerten står Anja Fønss intense og fintmærkende vokal i fokus og giver publikum en oplevelse
af den livsbekræftende slags. Der er historier med stemninger fra store vidder og åbne rum, men også fra
det personlige og nære.
Det er sangskriveren alene med guitar, som duo eller med det store 7 m/k orkester, der forstår at bakke
Anja Fønss op. Her bliver sangene understøtte med sublimt samspil og flot korarbejde, som virkelig kæler
for detaljerne – svær at sætte i bås og meget nemt at svinge med!

Info: www.anjafoenss.dk
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