
Som sangerinde og komponist har jeg senest
optrådt på hovedbanen, klimefolkemøde
samt med 11 hospicekoncerter og en low-fi
koncert i Aalborg. Har udsendt ny single 15.
sept. og album Simple Matters,  Politiken Fire
hjerter**** (nov. 2018). Kunstnerresidens i
Seyðisfjörður, Østisland (2019), album
Nordic Sounds (udk. 2021). Optrådt i Tivoli i
trio 2019., Bali 2020.

SENESTE PROJEKTER

”Krystalklart og enkelt fra Austin” 

– fire hjerter i Politiken af Kim Skotte

”Sanseligt smukke, stilfærdige ballader med
lyrisk fine tekster og fine forløsninger med vokal
og akustisk guitarakkompagnement. Især
sidstnævnte har noget tidløst, langtidsholdbart
og dragende over sig. Ivan Rod,” - fire stjerner
****Gaffa 

”En fin samling af gode sange.. og nyn med-
værdige”, Alex Nyborg Madsen i P4.

Læs mere på: www.mettekirkegaard.com

ANMELDELSER 
SENESTE ALBUM 

Recover nyt album (2022 ultimo okt.) 
Hotel Himmelblå (2022) single London 
Nordic Sound (2022) album med lindrende lyd
Det du er & Vidunderskyer - singles (2019)
Østerbroprojekt af Mette Kirkegaard
Simple Matters (2018) Album, indspillet i Austin,
Texas – producer Patrick Herzfeld, fire****
hjerter i Politiken, fire**** stjerner i Gaffa –
omtale Rootszone. Indstillet til Gaffaprisen som
Årets danske udgivelse 2019 
Im Still Alive (2018) Single 
Love is to Blame – (2017) Single/video nr. 12 af
100 på Chartbase 
DET DU ikke SIGER - Roman (2014) udvalgt til
bogkort hos A. Busck 
Det rette sted  (2013) Ep – spillet i P5 -
producer Ken Rose
Superhelt (2012) Single - producer Ken Rose
Dry Wood (2011) Ep – fire stjerner i Gaffa –
Playlistet i P4 – producer Brio T,  Berlin
Trådløse drømme (2009) Album - musikere Tao
Højgaard/Bo Gryholt/producer Dave Hennessy 
Heart Against Rock (2007) Album fire stjerner i
Nottingham Evening Post samt: ”Det lover godt
for fremtiden,” **** fire stjerner i Gaffa, Ivan
Rod, Gaffa 
In a Cafe (2006) Single – playlistet i P4

DISKOGRAFI

M E T T E  K I R K E G A A R D

Synger eget originalt materiale i genren
beslægtet med Leonard Cohen/Sebastian,
Nordic Americana. Akkompagnerer egne
sange på guitar, ukulele, piano. Naturlyd.

HOVEDFAG

Jeg bevæger mennesker gennem optræden
med stemningsfuld poesi og musik, tilsat
humor. Har udsendt tre albums samt en
række Ep's og singler.
Jeg voksede op omgivet af engelsk-
amerikansk 60-70'er folkemusik og klassiske
værker. Er cand.mag. i retorik med Art
Management, har taget Auteurmodul på
Odsherred Teaterskole, er desuden bachelor i
filosofi med tilvalg i musikvidenskab,
Københavns Universitet
Jeg lærte grundlæggende kompositionslære
som musiksproglig student på Sankt Annæ
Gymnasium.

OM MIG


