Nyt album fra DK’s festligste orkester - nu med protestsange ...
Forventningerne til Danser med Drenge’s nye studiealbum SÅDAN ER DET BARE ... er helt i top.
Albummet skal nemlig følge op på en imponerende succes med 100.000 solgte eksemplarer af
opsamlingsalbummet “Vores bedste” fra 2006. Faktisk er butikkernes forventninger så store, at albummet
allerede inden release 3. marts har solgt til platin.
Bandet forsøger dog selv ydmygt at tone forventningerne lidt ned: ”Vi elsker det nye album - ingen tvivl om
det. Men det er publikum, der bestemmer,” siger de ...
Danser med Drenge har opbygget deres helt egen niche på den danske musikscene. Som ingen andre har
det glade orkester formået at skabe fest ved koncerterne - også når deres sange har en alvorlig undertone.
På det nye album mixer de iørefaldende pop, rock og reggae med indlevende, humoristiske,
eftertænksomme og også meget skarpe tekster. Resultatet er 10 nye sange, som er umiskendelig Danser
med Drenge: Dansk og originalt.
Bandets vokale forgrundsfigur Rie Rasmussen bliver tydeligvis bare bedre og bedre. Hun leverer på dette
nye album sin hidtil bedste præstation. Hun flankeres af ”Onkel” Stanley Møller på vokal og keyboards samt
Klaus Kjellerup på bas og vokal. Og de bakkes op af Steffen ”Pastor” Qwist på guitar, Morten ”Oberst”
Bolvig på keyboards, samt Kasper Langkjær på trommer.
Teksterne på SÅDAN ER DET BARE ... er skrevet af kapelmester Klaus Kjellerup. Én af hans største
styrker er, at han formår at sætte ord på almene følelser & oplevelser. Teksterne er ofte
hverdagsbetragtninger, som nogen måske vil finde banale, men som rigtig mange mennesker kan bruge i
deres eget liv. Samtidig er der bid og holdning i texterne, og denne gang er den oprørske tone skærpet:
Bandet opfordrer flere steder deres publikum til at tro noget mere på sig selv - i stedet for at rette sig efter
løftede pegefingre fra autoriteter og eksperter.
Men hvorfra kommer denne trang til at protestere egentlig?

“Musikere er pr. tradition frie folk. De kan ikke lide at skulle indordne sig under regler. Kan du forestille dig
Johnny Madsen uden en øl - eller Kim Larsen uden en smøg .. ?”
spørger Klaus Kjellerup og fortsætter:
“Vi mener grundlæggende, at det er lige så vigtigt at være glad, som at være sund. Og reglerne ødelægger
glæden - de stopper festen, og de gør livet mindre værd. Derfor er regler ikke vores livret. Vi elsker festen
og livet.”
SÅDAN ER DET BARE ... er på én gang en oprørsk kæberasler til den politiske korrekthed og en festlig
hyldest til ufornuften i livet. Albummet er Danser med Drenges bud på en håndfuld konstuktive protestsange
anno 2008.
SÅDAN ER DET BARE ... udkommer på RecArt Music d. 3. marts. Læs mere på www.dmd.dk - med
førsteoplaget følger en “anarkistisk studie-dvd”, der går bagom tilblivelsen af det nye album. Den indeholder
interviews, studieoptagelser & klip fra en såkaldt fankoncert i studiet.
TOUR - Albummets release følges op med 20 indendørs koncerter i foråret 2008 - med premiere i
Pumpehuset, Kbh den 12. marts. Se den foreløbige tour-plan på www.dmd.dk/koncerter/koncerter.htm

