
Lunau&Sund presse/bio 2021 + mini CV’s  

At skrive stærke, enkle sange er en særlig kunstart, og for tiden er der få på 
sangskriver-scenen i Danmark, der gør dette ligeså godt som Lunau&Sund. Deres lyd 
er en smuk blanding af folk / singer-songwriter, stående på skuldrene af den nordiske 
sangskrivningtradition. Lunau&Sund har efter 19 år opnået et musikalsk sammenspil i 
særklasse.  

LIVE:  
Trine Lunau på sang og harmonika og Peter Sund på guitar og sang. De to er 
frontfigurerne og hjerteblodet og sangskriverne i orkesteret. Med sig i LIVE bandet har 
de bassist Morten Jørgensen) og på trommer Peter Dombernowsky. Samt på udvalgte 
koncerter Palle Hjorth på keys. Tjek os live her: https://youtu.be/NV7JlkVxlBk el. 
https://youtu.be/Nme88GZPEiM 

Lunau&Sund har udgivet 5 albums.  

2006 “Når Engle Danser” (GO0706) 
2011 “Jeg tar dig med mig” (GO0911) 
2015 “Prinsen af bjerget” (GO1515) 
2016 “Juletradition- Sange&Folk” (Gateway) m. folkemusik duoen Svøbsk.  
2018 “Landet brænder” (TheFarmMusic/Gateway)  

Lunau&Sund producerer løbende musikvideoer og livevideoer der kan findes på 
youtube: https://www.youtube.com/user/trinelunauband  

Lunau&Sund spiller løbende koncert i Danmark samt tournere og koncerter i ulandet. 
Bl.a. USA, Sverige, Grækenland, Tyskland, m.f.  

https://youtu.be/NV7JlkVxlBk
https://youtu.be/Nme88GZPEiM


Mini CV’s på medlemmer af Lunau&Sund Band 

PETER SUND - Guitarrist, sanger, mandolin


Musiker

Sanger, guitarrist og sangskriver i Lunau&Sund, 1999 - nu 


Producer i The Farm Studie. 2005 - nu.  Produceret og spiller på flere end 50 album produktioner. 
se: www.thefarm-music.com


Uddannelse

2004-2006 Det Jyske Musikkonservatorium, DRMB . 


Trine Lunau - Sanger, klaver, harmonika


Musiker

Sanger og sangskriver i Lunau&Sund, 1999 - nu 


Sanger i klut orkesteret “The Blues Brothers Souvenir Show”, cd og dvd udgivelser med dem. 


Uddannelse

1999 - 2004	 Det Fynske Musikkonservatorium, Diplomeksamen i rytmisk sang


Palle Hjorth - Klaver, keyboards 

Musiker: 

Spiller bl.a Peter Sommer og Tiggerne, Poul Krebs, Savage Rose, Hush, Bull&Hjorth og mange 
mange flere. 

Uddannelse 

På Det Jyske Musikkonservatorium 


Peter Dombernowsky - trommeslager, percussion 

Musiker 

Omfattende international karriere med album og tournere i hele verden. 

Bl.a. med: Giant Sand (US, Album + tour), Howe Gelb (US, Album + tour), Isobel Campbell & Mark 
Lanegan (SCO/US, Album + tour),Michael Falch (album, tour), M. Ward (US, Live), Poul Krebs 
(Album + tour), KrebsFalch (album + tour), Marie Frank (Album + tour), og mange flere. 

Uddannelse 

1993-97 på Det Jyske Musikkonservatorium 


Morten Jørgensen - bassist

Musiker

Spiller i Søren Huss band og The White Album 


Uddanelse 

1998 - 2003	 Det Fynske Musikkonservatorium, 


