
Kristina	  Anna	  –	  musik	  og	  lyrik	  i	  et	  unikt	  tankeunivers.	  
(f.	  6.	  November,	  1985)

Med	  en	  finurlig	  forundring	  over	  hverdagens	  bevægelser	  formår	  Kristina	  Anna	  at	  gøre	  indpas	  på	  den	  
danske	  musikscene	  -‐	  på	  sin	  egen	  ukrukkede	  og	  sensitive	  måde.	  	  

Med	  toner	  i	  både	  sjæl	  og	  barndom,	  har	  musikken	  været	  en	  del	  af	  Kristina	  Annas	  liv	  så	  langt	  tilbage	  hun	  
husker.	  Allerede	  i	  3.	  klasse	  startede	  hun	  til	  klaverundervisning	  i	  barndomsbyen	  Stilling,	  ved	  
Skanderborg.	  Sammen	  med	  hesten	  som	  trofast	  lytter,	  fik	  de	  fantasifulde	  æstetikker	  frit	  afløb,	  og	  
dagbøgernes	  evindelige	  ord,	  blev	  sammenfattet	  til	  gådefulde	  fortællinger.	  Strengene	  på	  guitaren	  blev	  
for	  alvor	  stemt	  da	  hun	  gik	  på	  efterskole,	  hvor	  hun	  begyndte	  at	  skrive	  og	  fremføre	  sine	  egne	  sange.	  	  

Kristina	  Anna	  skriver	  og	  formidler	  dansk	  lyrik	  og	  musik.	  Med	  sans	  for	  at	  indfange	  uforløste	  
stemninger	  og	  male	  litterære	  billeder,	  har	  hun	  for	  vane	  at	  tryllebinde	  sine	  lyttere,	  tage	  dem	  kærligt	  i	  
hånden	  og	  lokke	  dem	  med	  ind	  i	  sit	  personlige	  musikalske	  univers.	  Hendes	  tekstunivers	  er	  indrammet	  i	  
en	  poppet	  songwritertradition,	  med	  en	  undertonet	  melankolsk	  klang	  og	  fornemmelsen	  af	  blød	  rock.	  
Hun	  bruger	  et	  musik-‐	  og	  fortællerunivers	  hvor	  man	  som	  lytter	  og	  beskuer	  fornemmer	  den	  ukrukkede	  
tilgang	  hun	  har	  til	  både	  menneskelige	  betragtninger	  og	  interaktioner.	  

Kristina	  Anna	  har,	  foruden	  at	  optræde	  til	  en	  lang	  række	  koncerter,	  udgivet	  to	  albums,	  seneste;	  ”Sulten	  I	  
Seng”	  fra	  2013,	  blev	  crowdfundet	  af	  hendes	  trofaste	  fans	  og	  produceret	  af	  Lucas	  Illanes.	  Både	  radio	  og	  
anmeldere	  tog	  begejstret	  imod	  det	  nye	  udspil,	  der	  flittigt	  er	  blevet	  spillet	  på	  blandt	  andet	  P4:	  

”Sulten	  i	  seng	  bugner	  af	  ørehængere,	  der	  alle	  kendetegnes	  af	  gode	  tekster	  fremført	  af	  Kristina	  Annas	  blide	  
underspillede	  vokal.	  Kristina	  Anna	  formår	  at	  udtrykke	  hverdagens	  små	  iagttagelser	  på	  poetisk	  vis”	  -‐	  
lydtapet.dk	  

”Kristina	  Anna	  formår	  med	  hendes	  ærlige	  sang-‐	  og	  fortællerstil	  at	  tilføre	  de	  tænkende	  og	  drømmende	  
tekster	  en	  stor	  dosis	  personlighed,	  så	  det	  virker	  dejligt	  frisk…”	  -‐	  GFRock.dk	  	  

Betragtningerne	  og	  erfaringerne	  er	  Kristina	  Annas	  store	  force	  når	  det	  gælder	  dansk	  sangskrivertradition	  
og	  det	  tyder	  på,	  at	  hun	  kan	  åbne	  lågen	  til	  universet	  og	  give	  budskabet	  videre.	  -‐	  musikblogger.dk	  
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