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Sange for livet, med livet, midt i livet 

 
På sit nye og 11. album ”Lige nu”, har sangskriver og kunstner Tine 
Mynster fokus på kvindefortællinger fra den allerinderste skuffe. 
Albummet indeholder 11 dybt personlige og stærke sange til et 
modent publikum.  
I et dansksproget folk/americana univers, flyder fortællingerne fra et 
voksent hjerte, der er fyldt til randen med oplevelser i med og 
modgang, i livet, i døden, fra ungdommen til voksenliv og til 
alderdommen. Det er tusmørkepop, sunget for livet, med livet, midt i 
livet. 
 
Fra brystkræft til lige nu - og meget mere end før 
Tine Mynster har lagt sit liv og sin sjæl i det aktuelle album. Der er 
blevet slidt, grædt og kæmpet i studiet for at få følelser, tanker og 
historier fortalt og formidlet igennem musikken, præcis som de var tænkt og mærket. På albummet har det 
været magtpåliggende for Tine Mynster at tale én til én, lægge sig fladt ned og udtrykke de mest sårbare 
sider af sig selv og livet. I teksterne er der fokus på kvindefortællinger i mange lag. Tunge emner som 
misbrug og utroskab bliver udforsket og fortalt i musik, ord og kunstnerisk udtryk. Et livstruende 
sygdomsforløb, som Tine Mynster personligt har gennemgået, danner grundlag for sangen ”Mere end før”, 
der også var første single fra albummet. Sygdomsforløbet har givet Tine Mynster et nyt livsperspektiv og et 
større mod til at vise hvem hun er, både som sangskriver og sanger. Tine Mynster skriver og synger til det 
voksne publikum fra det sted hun selv står lige nu. 
 
Samarbejde på tværs af tre generationer  
På tre af albummets i alt 11 sange har tidligere DR-journalist og børnebogsforfatter Gunvor Bjerre (80) 
skrevet teksterne. Gunvor Bjerre og Tine Mynster har siden 2007 skrevet mange tekster sammen, primært 
for børn. Nu tager de samarbejdet et nyt sted hen. 
”Samarbejdet med Gunvor Bjerre giver sangteksterne en ekstra dimension. De er set fra et levet kvindeliv, 
fra et sted jeg ikke selv er nået til endnu,” forklarer Tine Mynster.  
Musikalsk entrerer den unge generation i form af Tine Mynsters 25-årige søn Johannes Mynster, der også 
er musiker. Johannes medvirker på albummet som co-writer, guitarist, producer og arrangør og er også 
med live. 
 
Udstiller på Alrø og Manhattan 
Tine Mynster bor og arbejder på Alrø i Horsens Fjord. Her har hun også sit atelier, hvor hun maler og 
udstiller sine abstrakte kunstværker, som hun kalder ”Poetiske Abstraktioner”. I forbindelse med 
udgivelsen af ”Lige Nu”, skaber Tine Mynster et kunstværk til hver sang.  Et udvalg af hendes værker er pt. 
udstillet i Galleri Artifact på Manhattan, New York. 
 
Kulturiværksætteren 
Med albumudgivelse og kunstværker i ærmet, lægger Tine Mynster sig i selen som en stærk, arbejdsom og 
ambitiøs kunstner, der ikke hopper over hvor gærdet er lavest og som arbejder hårdt for sin egen kunst og 
for kunst og kultur generelt. Hun er blandt andet formand for Kulturforeningen i Odder, modtager af Odder 
kommunes kulturpris og har startet en sangskriverscene i kommunen. 
Tine Mynster er uddannet fra det Jyske Musikkonservatorium i 1996 og har tidligere primært haft fokus på 
musik og bevægelse for børn og deres voksne. Sideløbende og i takt med livets op og nedture, begyndte 
Tine Mynster for alvor at udforske sit indre kunstnerhjerte og udfolde en dybere og mere voksen musikalsk 
udgave af sig selv.  
 



 

 

 
Der er håb og indsigt fra et voksent livsperspektiv på det aktuelle album. Historier der fletter sig ind og ud 
igennem sangene og tilsammen skaber ”Lige nu” et musikalsk, håbefuldt og poetisk værk fra en moden, 
stærk og reflekteret kunstner.  
 
Albummet distribueres af Warner Music Denmark, som Tine Mynster netop har indgået en aftale med. 
 
Trackliste: 
1. Lige nu 
2. Det sorte tegn 
3. Lonnie 
4. Der er kommet et svar 
5. Blikket 
6. Mere end før 
7. Tornøes Hotel 
8. Hvad fik du med 
9. Den brogede verden 
10. Kommer der en dag 
11. Aftenrøde 
 
Album credits: 
Musik af Tine Mynster 
Tekster af Tine Mynster, Gunvor Bjerre og Hans Wilhelm Kaalund 
 
Vokal: Tine Mynster 
Guitar og kor: Johannes Mynster 
Bas og trommer: Tom Kræmer Lindby 
Klaver og kor: Thomas H Lennert 
 
Produceret af Tom Kræmer Lindby og Tine Mynster 
Mixet af Tom Kræmer Lindby, Tine Mynster og Johannes Mynster 
Mastereret af Tom Kræmer Lindby og Tine Mynster 
 
Indspillet på Alrø Gamle Skole januar-marts 2021 
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