
CV – Marc Facchini Madsen – Master of Music Performance – f. 1989

Marc Facchini er sangskriver, musiker, performer og underviser. Han er 
opvokset på sydsjælland, har rødder i Italien, og bor nu i Kbh. Siden 2010 har 
han arbejdet professionelt som musiker, først med rockgrupperne Mescalin 
Baby og Mother Lewinsky, nu primært som solist under eget navn. 
Sammenlagt har han 8 albumudgivelser, og hundredevis af koncerter bag sig. 
Udover sit eget virke, har Marc skrevet tekst og musik til adskillige andre 
artister, samt til flm og teater. Som underviser har han undervist 
elever, fra nybegyndere til konservatorieniveau, i sang, guitar, live-
performance og sangskrivning.

Komponist/Sangskriver/Tekstforfatter – Albumudgivelser:
2020 Marc Facchini – Ind i Evigheden (udgivet på Sorte Plader)
2018 Marc Facchini – Himmelmekanik (udgivet på MARFAC / The Orchard)
2016 Marc Facchini – Mørk Mandala (udgivet på Idiot Disc Records)
2016 Mother Lewinsky – Oratorio Volgare (udgivet på Idiot Disc Records)
2016 Kagami No Buto – Kagami No Buto (udgivet på Idiot Disc Records)
2015 Marc Facchini – Vidunderlige Drømme (udgivet på Idiot Disc Records)
2013 Mescalin Baby – Mescalin Baby (udgivet på Idiot Disc Records)
2011 Mescalin Baby – Air Air (udgivet på Target Records)

Performer/Skuespiller – Teaterproduktioner:
2018 & 2019 The Time Being, Cantabile 2
2017 Crisis Loves Company, Teater Fluks
2014 Lykkens Paradoks, Cantabile 2

Underviser:
2020 – nu Underviser i sangskrivning ved Trinitatis Kirke, København
2019 – nu Underviser i sangskrivning på Rytmisk Center, København
2017 – nu Underviser i sang, guitar og sangskrivning, via musikundervisning.dk
2020 – 2021 Huskunstner samt underviser i sang og sangskrivning på Næstved Gymnasium
2018 – 2019 Vikariat som underviser i valgfaget 'Performance' på RMC i København

Uddannelse:
2020 – nu Efteruddannelse: Vokal Lydterapi ved Githa Ben-David, Odder
2015 – 2017 MA i Music Performance, Rytmisk Musikkonservatorim (RMC), København
2012 – 2015 BA i musik, sanger, Rytmisk Musikkonservatorum (RMC), København
2005 – 2008 Vordingborg Gymnasium (Musik A, Engelsk A, Matematik B)

Udvalgte priser & nomineringer
2020 Nomineret til en Danish Music Award (Folk) for 'Årets Rootstrack'
2015 Nomineret til en Danish Music Award (Folk) som 'Årets Sangskriver'
2010 Vinder af DR's KarriereKanonen med Mescalin Baby

Kontakt/Links
Web: www.marcfacchini.dk
Kontakt: +45 22 71 46 33 /   marc@marcfacchini.dk
Lyd: https://soundcloud.com/marcfacchini/sets/marc-facchini

”I en afbalanceret, musikalsk vekselvirkning mellem bragende agitation og intim minimalisme viser dansk-
italienske Marc Facchini med sin tredje plade, at han er en sangskriver af høj karat. Sjældent har dansksproget

folk lydt så nærværende og nødvendigt.”
Louise Rosengreen, anmeldelse af 'Himmelmekanik', Dagbladet Information

https://soundcloud.com/marcfacchini/sets/marc-facchini
mailto:marc@marcfacchini.dk
http://www.marcfacchini.dk/


Presseklip:

2020 Marc Facchini – Ind I Evigheden

”Et sandt mesterværk” - Mads Kornum, Side33 (6/6)

”Højest mulige anbefaling” - Ken Thomsen, GFR (6/6)

”Dystopi har sjældendt lydt smukkere” - Esben Suurballe Christensen, Gaffa (5/6)

”Et spirituelt – og meget ambitiøst – boost” - Andreo Michaelo, Kristeligt Dagblad (5/6)

2018 Marc Facchini – Himmelmekanik

”I en afbalanceret, musikalsk vekselvirkning mellem bragende agitation og intim minimalisme viser 

dansk-italienske Marc Facchini med sin tredje plade, at han er en sangskriver af høj karat. Sjældent 

har dansksproget folk lydt så nærværende og nødvendigt.” 

- Louise Rosengreen, Dagbladet Information (-)

2016 Marc Facchini – Mørk Mandala

"For det er her, i hans kød, i hans inkarnation af nedgrifede sange, som en strålende performer 

med rødder i fortiden og topskud i nutiden, at det hele giver mening. Et menneske ytrer sig og 

mener hvert et fucking ord. Så er det, at det er tid til at spidse ører."  

- Ralf Christensen, Dagbladet Information (-)

2013 Mother Lewinsky – EP

”Trioen er et sammenrend af tre kompetente musikere, der har fundet fælles fodfæste i et 

spændende nyt projekt. [...] De har hver især taget det bedste med fra deres verden, og resultatet

er intet mindre end imponerende.” 

- Peter Blæsild, Undertoner (5/6)

2011 Mescalin Baby – Air Air

”Kvintettens største aktiv er forsangeren og energibundtet Marc Facchini-Madsen. […] som en lidt 

højere pitchet Caleb Followill kunne bandet bag ham nærmest spille, som de ville […] Men resten af

slænget er drevne garagerockere, der ved hvornår de skal være organiske, ‘loose’ og sovsede, og 

hvornår de skal være negleklipper-præcise” 

- Anders Cold, Soundvenue (4/6)


