BIO - SINNE EEG
Jazz vokalisten Sinne Eeg er kendt og anerkendt i det meste af verden, men det hele startede i
Lemvig i september 1977. Sinne trådte sine barnesko i et jazzet hjem hvor faderen spillede
kontrabas, moderen på klarinet og broderen på saxofon, så det var oplagt for Sinne at begynde at
synge. Hun uddannede sig i 2003 på Rytmisk Musikkonservatorium i Esbjerg og flyttede så til
København for at skabe sig en karriere. Og det må man sige er gået rigtig godt.
I dag har Sinne Eeg mange trofaste følgere i USA, Skandinavien og Asien, særligt Kina og Japan.
Hun optræder ofte i USA, bl.a. med navne som Larry Goldings, Peter Erskine og Ken Peplowski, og
nærmer sig et større, amerikansk gennembrud. Hun har spillet på legendariske jazzklubber som
Green Mill i Chicago, Blue Whale i Los Angelses og Birdland i New York men Sinne optræder dog
allermest med sine egne orkestre på festivaler og spillesteder i Danmark.
Overalt hvor hun optræder, blæses publikum bagover af Sinnes fantastiske færdigheder. Hun
tryllebinder sine lyttere med eminent scatsang, perfekt pitch og smittende stor indlevelse.
Sinne er ikke bare sanger, hun er også en talentfuld sangskriver. Talentet for at skrive og
komponere indbragte hende Carl Prisen 2018 for Årets Sang, "Aleppo". Men hjemme på
amagerhylden står der også mange andre anerkendelser fra ind- og udland. F.eks. fire Danish
Music Awards, P2 Jazz Prisen, Ben Webster Prisen, den franske Prix du Jazz og Dronning Ingrids
Hæderslegat, personligt overrakt af Dronning Margrethe og hendes to søstre.
Sinne Eeg optræder i flere sammenhænge. Hun spiller i duoer med bassisten Thomas Fonnesbæk,
den amerikanske topguitarist Peter Sprague (Al Jarreau, Billy Childs, Dianne Reeves) og pianisten
Jacob Christoffersen. Sidstnævnte spiller også i Sinnes kvartet, sammen med trommeslageren
Morten Lund og bassisten Lennart Ginman. Sinne har desuden optrådt og indspillet med DR Big
Band og DR Underholdningsorkestret.
Sinnes seneste udgivelse "Dreams" er hendes 8. soloalbum. Det er optaget i New York med Scott
Colley, Joey Baron, Larry Koonse og danske Jacob Christoffersen. Albummet har modtaget dusinvis
af flotte anmeldelser og har haft fremragende airplay. Bl.a. har "Dreams" ligget på Top 50 på det
amerikanske JazzWeek i adskillige uger.
I efteråret 2019 udkommer et af hendes største projekter til dato, et album med DR Big Band
hvortil Sinne har skrevet 5 nye sange. Albummet er produceret af amerikanske André Fischer
(Diane Schuur, Nina Simone, Natalie Cole) og mixet af den legendariske, 88-årige Al Schmitt (Frank
Sinatra, Henry Mancini, Miles Davis, Ray Charles).
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