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Dansk presse har bl.a. sagt om Dana:  
 
”Indfølingen i musikken, hendes musikalitet og vitalitet på scenen gav livsånderne et ordentligt 
pift...” 
-  Bornholms Tidende 
  
Roskilde Avis skrev efter en  koncert: ”Efter to numre havde den smukke candier hele salen i sin 
hule hånd med en charme og udstråling, som der skal ledes længe efter...Hun leverede årets 
største musikalske oplevelse...” 
 
Midthimmerlands Folkeblad: 
“Så intens, så rå en stemme, så blid en stemme, så meget i kontakt med sit band og publikum… 
Dana LaCroix ...skal bare opleves igen…..gå ikke glip af en storslået oplevelse.”     
 
Frederica Dagbladet: 
“En eventyrlig stemme.Genremæssigt befinder hun sig i det poetiske og ofte lidt melankolske 
grænseland mellem country og folk …med en passende musikalske reference til både pop og 
rock…Dana LaCroixs stemme er noget af det flotteste, jeg har hørt meget længe. Blid smuk, 
hjerteskærende ren med en anelse nysleben rust. 
  
Pressemeddelelse 2014: 
 
Moving On, Looking Back Tour 
 
Den canadiske singer/songwriter, Dana LaCroix, er på turne i Danmark og Sverige fra den 20 marts 
til den 12. april 2014. 
 
Det er ikke første gang den Canadiske singer/songwriter og hendes band besøger Danmark. Siden 
1995, hvor Dana LaCroix spillede på Midtfyns Festivalen, som dengang var en af nordeuropas 
største, har mange danske spillesteder sat Dana på plakaten år efter år. Enkelte steder har bragt 
Dana tilbage årligt i over 15 aar.  
 
Dana LaCroix er en oplevelse både som sangskriver og performer.   
 
Canadian singer/songwriter, Gordon Lightfoot: “A passionate album by a wonderful songwriter” 
 
 Denny Doherty: (The Mamas and The Papas) “A dynamic performer with a fabulous voice” 
 
I 2013 var det 20 år siden Dana LaCroix  først udgav sine egne sange. For at fejre jubilæet gik Dana 
i 2013 i studiet i Woodstock, New York, for at remixe tracks fra tidligere cd udgivelser, suppleret 
med 3 nye sange. Indspilningerne blev til compilation udgivelsen, Moving On, Looking Back. 

http://www.danalacroix.com/


Udgivelsen danner  grundlaget for sætlisten naar Dana turnerer I 2014. 
 
Smagsprøver kan høres paa www.DanaLaCroix.com eller  link: SOUND CLIPS. 

 
 

 Udover egen turnevirksomhed har Dana leveret sange til andre kunstnere fra den canadiske 
sangerinde, Kim Doron, til den hollandske popstjerne, Hind. I Danmark har Dana leveret musik til 
Nicolas Winding Refns film,' Fear X', starring John Turturro.  
 
Danas musik viderefører en klassiske singer/songwriter tradition som man kender fra navne som 
James Taylor, The Eagles og Gordon Lightfoot. Dana leverer et lydunivers som er både melodisk og 
rytmisk medrivende. Tekst og komposition fortæller en historie, som går lige ind. Pressen har 
beskrevet Dana  som en gnistrende og humørfuldt entertainer med en unik charme. Fra fancy og 
fræk, til sanselig, inderlig og sårbare. 
 
Dana LaCroix bor til daglig i den lille by Davenport, i staten New York. Her går tiden med musik, 
havearbejde og god mad i venners lag. Dana har ingen computer i huset, og taler nødigt i telefon 
mere end 5 min om dagen. Alt i alt en noget upraktisk attitude i en verden hvor det meste af en 
kunstners tid, helst skal bruges on-line. Dana siger, ”Jeg blev ikke musiker for at bruge min tid 
online – jeg vil hellere synge og spille guitar. Det er musik jeg vil vaere god til, saa det er det jeg 
maa bruge min tid paa." 
 
Dana bakkes op af: 

 
 

Guitarist: Chris Biesterfeldt  
En af NYC’s efterspurgte sessionmusikere som den ene dag spiller ”Mama Mia” paa Broadway, for 
den næste dag at indspille filmmusik eller jingels. Chris underviser 
på http://www.thecollectivenyc.com/ - http://thecollective.edu/menu_list.htm 
 
Bassist: Adam Armstrong 
Er oprindelig fra Australien, hvor han var en efterspurgt akkompagnatør for amerikanske jazz 
stjerner som kom til landet. I  1995 flyttede Adam  med sin familie til NYC. Adam spiller paa 
jazzklubberne i New York og i bandet AudraRox, som laver børnemusik for Walt Disney tv-kanal 
Nickelodeon. Adam har turneret med bl.a Kenny Kirkland Trio og Billy Cobham med Carl Orr, Joe 
Chindamo og Dale Barlow. Adam medvirker på over 70 cd'er. 
 
Trommeslager: Jakob Rostboll 
Er oprindelig fra Danmark. Jakob spillede i Danmark med så forskellige solister som Allan Olsen og 
Thomas Clausen. Jakob har de seneste 12 år boet i USA, hvor han har turneret med bla.a  Pinetop 
Perkins, Henry Butler og Kim Prevost. 

http://www.danalacroix.com/
http://www.cdbaby.com/cd/danalacroix3
http://www.thecollectivenyc.com/
http://thecollective.edu/menu_list.htm

