
Sångerskan, låtskrivaren och multi-instrumentalisten Claudia Campagnol är en unik talang med en bred 
crossover-appeal och ett stort internationellt potential. Bara 4 år gammal började hon sjunga och spela 
piano, och hon skrev sin första låt när hon var 12.

Det kritikerrosade debutalbumet I'm Strong (2019) visar en djupt personlig musikskapare som med unik 
groove och känsla går rakt efter lyssnarens innersta själ. Albumet nominerades till Danish Music Awards 
Jazz i 2 kategorier: 'Årets Nya Namn' och 'Årets Vokalalbum'. Albumet släpptes även i Japan (2020).

Claudia är en mångsidig och karismatisk artist med en helt otrolig röst och ett väldigt personligt musikaliskt 
uttryck. Hennes vokal är extremt kraftfull, men samtidigt varm och soulful, och hon har en unik talang för 
improvisation och vokalarrangemang.

Claudia Campagnol har en djup kärlek till fusionsjazz, men genom längre tid har hon velat pröva sig på 
andra genrer och kliva ur sin tidigare musikaliska komfortzon.

Sedan 2020 har Claudia släppt ett antal catchy singlar – senast Confused (maj 2022) och Love You All 
The Way (sept. 2022) – där hon rör sig i en funky Pop/Soul/R&B crossover-värld som passar henne helt 
fantastiskt väl, och den 2 november 2022 släpps hennes efterlängtade andra album.

Claudia Campagnol är känd för sitt starka liveframträdande, där hon sjunger sig in i publikens hjärtan med 
lätthet, positiv direkthet och enorm talang. Hon har uppträtt med stor succe på festivaler i bl.a. Danmark, 
Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Ukraina och Egypten.

I hennes vanliga band finns några av de bästa danska och svenska musikerna:
Carl Mörner Ringström (gitarr), John Venkiah (keyboards), Andreas Hatholt (bas), Jacob Hatholt (trummor)
samt Claudia själv (sång/keytar).

Claudia Campagnol är född i Budapest, Ungern (1987), växte upp i Malmö, där hon tog examen från Musikhög-
skolan, och hon har nu bott en hel del år i Köpenhamn..

"A powerful new presence on the international scene..." 
- Peter Quinn, Jazzwise (UK)

"Her music captured me within the first 10 seconds..." 
- Nigel J., Jazz in Europe (NL)

"An incredible debut album! It’s jazzy, it grooves,
and it’s full of new ideas..."
- Michael's Jazz Blog (CH)

"Exceeding the legal limits of musical talent..." 
- Inside MusiCast (US)

"Blessed with the voice of a soul queen,
Claudia constantly brings that WOW factor..."
- Scandinavian Soul (SE)

"Med et kæmpe talent synger
Claudia Campagnol sig ind i hjerterne..." 
- Niels Overgård, JazzNyt (DK)
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