
PHOEBE’S FAVES
PHOEBE’S JAZZ FAVES
PHOEBE’S COVER COLLECTION

Phoebe’s Faves, Phoebe’s Jazz Faves og Phoebe’s 
Cover Collection er navnene på tre bands – med hver 

sin særlige genre – som alle har sangerinden og sang-

skriveren Mette Lethan i forgrunden.

København – Chicago - New York  

Sanger og sangskriver Mette Lethan har base i Køben-

havn, men er uddannet i Chicago og New York og rejser 

jævnligt til USA, for at optræde og hente inspiration. Hen-

des internationale erfaring og samarbejde med mange 

forskellige mennsker verden over, gør hende til en udad-

vendt kunstner med særlig fornemmelse for stemninger. 

Repertoiret bliver altid valgt med speciel omhu, så det 

passer perfekt – hvad enten der er tale om baggrunds- 

eller dansemusik til fest og reception eller en decideret 

koncert. Mette Lethan repræsenterer hver genre, hun 

begiver sig ud i, med lige stor dygtighed og profession-

alisme. Derfor bliver dit arrangement noget helt specielt 

med musik leveret af Phoebes.

Historien om Phoebe’s

Phoebe’s Faves blev oprindeligt samlet på opfordring af 

et af Danmarks største reklamebureauer, der ønskede at 

give en helt speciel oplevelse i gave, ved et særligt ar-

rangement til en af deres største kunder. Dette med en 

musikalsk hyldest til Norah Jones og Mette Lethan med 

band skabte den særlige stemning, som gjorde arrange-

mentet til en succes.

Efter Mette Lethans første lange USA-ophold, stod det 

klart, at hun ud over at hylde Norah Jones måtte hylde 

flere af de sangere og sangskrivere, der har inspireret 

hende på sin musikalske vej. Phoebe’s Faves repertoiret 

blev derfor udvidet til også at omfatte stemningsfyldte 

coverversioner sunget af kunstnere som Joni Mitchell, 

Eva Cassidy, Sheryl Crow, India Arie m.fl. 

Kort efter dannedes Phoebe’s Jazz Faves med fokus 

på jazz og swing; en hyldest til Mettes Lethans yndlings 

jazzsangerinder og jazzkompositioner. 

Endelig dannedes Phoebe’s Cover Collection, som om-

fatter en samling af de flotteste og festligste dansehits, 

der gennem tiden har fyldt utallige dansegulv.

Top professionelle musikere

Alle tre bands består udelukkende af top professionelle 

musikere med stor spilleglæde. Musikerne har alle in-

ternational erfaring og travle musikkarrierer ved både 

privat-, firma- og koncertarrangementer samt ved stud-

ie- og TV-produktioner. Når Mette Lethan med band ind-

tager scenen, er det med et særligt nærvær og en energi, 

der giver publikum noget personligt hver gang.

Phoebe’s Faves, Phoebe’s Jazz Faves og Phoebe’s 

Cover Collection kan alle bookes i  konstellation af flere 

eller færre musikere alt efter lejligheden. De tre bands 

tilbyder altid at tilpasse repertoiret til hvert enkelt ar-

rangement. Arrangøren får på forhånd mulighed for at 

vælge et par yndlingsnumre fra repertoirelisten, som med 

sikkerhed vil indgå i sætlisten for dagens eller aftenens 

arrangement.

Mette Lethan kan også bookes solo til a’capella sange 

(uden musik). Det kan være som en helt personlig gestus 

ved en særlig begivenhed eller som et underholdende 

indslag under en middag eller ved en reception.

For booking & more information Mobile (DK): +45 4014 6351 | Main (DK): +45 3696 4232

Main (USA): +1 (773) 661 3031 | ml@mettelethan.dk | www.mettelethan.com

FORÆR DIG SELV EN EKSTRA GAVE VED DIT ARRANGEMENT



PHOEBE’S JAZZ FAVES 

Phoebe’s Jazz Faves betyder både Phoebe’s Jazz Favourites 
og for Phoebe’s Jazz Favours. 

Bandet spiller ”udadvendt jazz og latin” med et smil og et glimt 
i øjet. 

Repertoiret præsenterer klassiske, festlige og hyggelige jazz- 
og swingnumre fra både ”dengang og nu” varieret af smukke 
latinkompositioner. 

Musikken er oprindeligt sunget af de mest elskede jazzvoka-
lister som f.eks: Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Sarah 
Vaughan, Natalie Cole, Diana Krall og Sade -  alle Mette Le-
thans inspirationskilder. 

Sangene på repertoiret er alle udvalgte dinner- og danseven-
lige kompositioner, som vækker hjertet påny og får fødderne til 
at vippe i takt -altid afstemt særligt efter det givne arrangement.

Efter ønske blander bandet gerne repertoiret med originalkom-
postioner af Mette Lethan.

Phoebe’s Jazz Faves kan bookes i forskellige 
konstellationer fra duo til sekstet og bliver booket 
både til dinner, dans, receptioner og som hyggelig koncerto-
plevelse. 

UDADVENDT JAZZ MED ET GLIMT I ØJET

Mette Lethan vokal
Gorm Bülow keyboard
Morten Kargaard guitar
Sebastian Trolle trommer/perc
Andreas Hatholt el-bas
Michael Nielsen sax

BESÆTNING 

INFO & BOOKING 
Mobile (DK): +45 4014 6351
Main (DK): +45 3696 4232
Main (USA): +1 (773) 661 3031
ml@mettelethan.dk
www.mettelethan.com


