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BIO  

 

Katrine Krog Russo 

blev født 1973 i Århus og voksede op på Fyn i bofællesskabet Drejerbanken. Efter endt 
gymnasietid på Mulernes Legatskole i Odense med musik som hovedfag boede hun en periode 
i Odense, hvor hun arbejdede med sin musik i diverse bands. I 1992 tog hun på en 6 måneders 
dannelsesrejse i Tanzania, efterfulgt af et 4 måneders ophold på den Rytmiske Højskole i Vig. 
 
Efter at være flyttet til København for at søge ind på Det Rytmiske Musikkonservatorium, bl.a. 
gennem kurser ved Sangakademiet. I 1994 besluttede hun at udfordre den mere intellektuelle 
og sproglige side af sin personlighed. Det skete til fulde ved at starte på Teologisk Fakultet, 
hvor hun studerede de følgende 5 år med al den stimulans, hun kunne ønske sig. Musikken 
fyldte dog stadig meget, bl.a. med bandet TRUMF, som hun dannede sammen med sin broder, 
musikeren Kristoffer J. Rosing-Schow. I 1999 skiftede hun studie til Musikvidenskab og nød at 
dyrke et par år med fuld kontakt til den hendes kreative og musikalske sider. 
 
Men i efteråret 2001 skete det utænkelige, nemlig at hun efter en periode med feber og 
træthed fik konstateret lymfekræft – Hodgkins. De næste halvandet år gik med at overleve det, 
og da hun endelig blev erklæret rask i foråret 2003, gjorde hun hurtigst muligt sine studier 
færdige, og i juni 2005 afsluttede hun sin tid på Københavns Universitet med en bachelor i 
Musikvidenskab. 
 
Årene under og efter sygdommen var præget af stor indre uro og forvirring, og efter at være 
begyndt at arbejde for den private uddannelsesfond SIMI i januar 2006 startede en hidtil uset 
produktion af ord, nu ikke kun tekster til musik, men også digte og siden længere tekster. Den 
første længere historie var HUN – HAN. Den startede som en terapeutisk tekst på hjemmesiden 
www.zina.dk, hendes let kaotiske ord- og billedlegeplads. 
 
Således begyndte det, som Katrine selv betegner som sit dobbeltliv. Dobbelt både i form af 
hendes kreative alter-ego, Zina Zinetti, men også i forhold til hendes arbejde først som 
receptionist, 3 måneder senere som kursuskoordinator, og senest som leder af administration 
hos CBS Executive. I dag arbejder hun stadig freelance for fonden, hvor hun får afløb for sine 
koordinerende og strukturerende evner og samtidig kan hun nyde godt af den fleksibilitet, som 
er i freelancejobbet. 
 
I 2012 blev firmaet Zina Zinetti skabt, først som en konsulentvirksomhed inden for strategi, 
projektledelse og organisationsmanagement – nu også pladeselskab og booking- og 
managementbureau. 
 
De seneste år er de kreative kræfter blevet brugt på ivrig ord- og musikproduktion, og i foråret 
2015 udkom CD’en ”Katrine - sange tæt på”, med musik og ord af Katrine - en del skrevet 
sammen med hendes partner i liv og musik, bandoneonisten og pianisten, Paolo Russo. Det er 
enkle og nærværende sange på dansk, som griber lytteren og minder os om livets dybder og 
højder. Sangene har stærke rødder i den danske visetradition, men rummer og klinger af hele 
verden og nutiden i et musikalsk, menneskeligt og levende sprog.  


