
          

 

       LINE MORTENSEN – SOLO                                          
Line Mortensen udstråler et stort nærvær, når 
hun formidler sin musik, der er karaktiseret af 
en lyrisk nordisk tone og singer songwriter-
stilen. Med sin smukke stemme, der legende 
bevæger sig i forskellige registre og klangfarver 
leverer hun sine budskaber. Og med varme og 
humor inviterer hun publikum inden for med
små fortællinger mellem sangene. Forællinger, 
der lige som sangteksterne handler om,
hvordan vi mennesker forsøger at forstå os selv 
og vores  liv i verden. “Hverdagens små dramaer 
er vanvittigt interessante at dykke ned i. De 
afspejler den kontrast, der ofte eksisterer mellem 
den gode intention og det levede liv. De siger 
samtidigt noget om, hvordan vi både letter og 
besværliggør livet gennem vores forestillinger om 
os selv og hinanden.” Line Mortensen er meget 
optaget af, hvordan musik kan understøtte den 
historie, som ligger bag om teksten.”Musik er for 
mig kommunikation og historiefortælling, hvilket
jeg forsøger at formidle gennem min stemme.” 

 Line Mortensen har siden 2014 optrådt med sin 
egen musik på en række forskellige scener – lige 
fra musikhuse, fængsler, jazzscener, kirker, på 
arbejdspladser, nedlagte fabriksbygninger samt 
bunkere fra 2. anden verdenskrig. 
Med udgangspunkt i sine egne sange har hun 
samarbejdet med en række andre kunstnere om 
forskellige koncertprojekter. Senest optræder 
hun med kunstkoncerter, som er opstået i 
samarbejde med billedkunstner Nadja Adelborg.
Peter Bastians livskloge bog “Altid allerede 
elsket”, er udgangspunktet for et andet Lines 
koncertprojekt.  
Derudover spiller Line Mortensen
relationskoncerter på arbejdspladser, blandt 
andet for medarbejdere på forskellige afdelinger 
på Rigshospitalet.  

I 2017 udgav hun EP’en Thoughts med sin trio 
‘Line Mortensen Trio’ - Jakob Mygind (sax) og 
Carsten Kær Nielsen (klaver). 

”Line Mortensen formår at spænde fra 
det sårbare til det mere rå udtryk i sin 
suveræne formidling af sin egen 
musik.”  Sæby Jazzfestival 

”Line Mortensen viste sig at være 
noget så sjældent som en vidunderlig 
sangskriver inden for jazz-genren” 
Troels Kold 

”Sanselig, overraskende, 
overbevisende”  
Vesthimmerlands Musikhus Alfa 

Kontakt og booking: www.lineground.dk, mail: line.lineground@gmail.com, mobil: +45 30224409 


