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Föreställ dig ett drömmande, magiskt univers, skapat av en intensivt dragande och 
uttrycksfull vokal, stämningsfullt ackompanjerat av ett gammalt piano och de vackraste
överjordiska stråkar, som ger gåshud över hela kroppen...

Idag hör man ofta ordet precis innan trollkarlen tar upp kaninen ur hatten. Men i antiken trodde 
folk faktiskt på att "Abrakadabra" var en magisk trollformel – som betydde något i stil med 
”Jag skapar vad jag säger”. 

Abracadabra är också titeln på en helt ny sång med Claudia Campagnol – som i år deltar i 
Dansk Melodi Grand Prix (Danska Melodifestivalen) den 6 mars i Köpenhamn.

Sången är enkel men samtidigt storslagen, och en spirituell kärlekshistoria om att mista någon; 
en livspartner, en släkting eller en vän – kanske helt utan förvarning.

Det får dig att spekulera omkring vad du skulle ha gjort om du bara fick se denna person en gång 
till, samtidigt med att du visste att det här ögonblicket ville bli det sista. Skulle du vilja berätta 
något? Göra något? Eller fråga om något?

"Abracadabra" famnar om den smärtfulla sanningen om att någon eller något är borta för evigt, 
och att du bara önskar att de kom tillbaka en sista gång – för att se en solnedgång och minnas 
de goda stunder ni hade tillsammans. Kunskapen om att de vet vad de betydde för dig ger hopp 
och tröst, medan du lever vidare och bär dem med dig i ditt hjärta.

Claudia Campagnol är utan tvivel en av Danmarks största musikaliska talanger – med en bred 
cross-over appeal och ett stort internationellt potential. Claudia är född i Budapest Ungern, 
uppvuxen i Malmö och har bott en hel del år i Köpenhamn. Hon har djupa rötter i fusionsmusiken 
och hennes världen-över-kritikerrosade debut album ”I’m Strong” blev nominerad till Danish 
Music Awards 2019 i två kategorier: ”Årets Vokaljazz” album och ”Årets Nya Jazznamn”. 

“Abracadabra” är skriven av Melanie Wehbe (SE), Emil Adler Lei (DK) och Louis Jarto (DK). 
Melanie och Emil är sångskrivarna bakom den danska Melodi Grand Prix vinnaren i 2019 ”Love 
Is Forever” med Leonora, och var för sig var de också med till att skriva vinnaren i Sverige och 
Danmark 2020. Melanie med den svenska vinnarlåten ”Move” med The Mamas, och Emil den 
danska ”Yes” med Ben & Tan. Emil Adler Lei är segrare i både 2019 och 2020 – även den första 
sångskrivare som har vunnit den Danska Melodifestivalen i 2 år i rad, sedan 1988-1989.

De vackra stråkarna i Abracadabra är arrangerade och spelade av den flertaliga Grammy vinnaren 
Davide Rossi, som utöver att vara känd som Coldplays stråkarrangör och upphovsman till det 
legendariska stråkriffet från ”Viva la Vida” även har arrangerat stråk för bland annat U2, Alicia Keys, 
Frank Ocean och Ed Sheeran.
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