PRESSEMEDDELELSE:

Syng-med koncerter under åben himmel
Danser med Drenge spiller open-air koncert-tour på Sjælland i juni
Danmarks måske mest populære koncert-band, Danser med Drenge, giver i juni måned 2007
en række eksklusive ”Under åben himmel”-koncerter i syv udvalgte byer på Sjælland.
Publikum vil få mulighed for at opleve det populære orkester og synge med på alle de kendte
sange i smukke lyse sommeraftener. Det sker i følgende byer:
01. juni:
02. juni:
04. juni:
08. juni:
09. juni:
15. juni:
16. juni:

20.00
22.00 *
20.00
20.00
20.00
20.00
21.00

Ringsted:
Næstved:
Helsingør:
Rødovre:
Nykøbing F:
Nykøbing Sj:
Frederikssund:

Ringsted Lystanlæg, Tværallé 5
Dyreskuepladsen, Grønlandsvej/Vordingborgvej
Grønnehave v. Kronborg, Kronborgvej
Rådhusplænen v. Rødovre Rådhus
Cirkuspladsen, Østre Alle, Nykøbing F.
Cirkuspladsen, Havnegade, Nykøbing Sj. Havn
Cirkuspladsen Kalvøen, Kalvøvej

Danser med Drenge sammensætter et specielt program til de syv koncerter - et program som
formentlig ikke vil skuffe deres efterhånden mange tusinde fans. Support ved alle koncerterne
bliver DmD’s fast supportere - tvilllingeduoen Twiins.
* Ved koncerten i Næstved 2. juni vil der ekstraordinært være EM-fodboldkamp DK-Sverige på
storskærm før koncerten. Dette var et krav fra herrerne i orkesteret.
Det er Koncert Kompagniet A/S og en række lokale foreninger der står for den praktiske
afvikling af koncerterne i alle syv byer. Oplysninger om billetsalgssteder og internetsalg gives
på: www.dmd.dk

Om Danser med Drenge: ”Langtidsholdbar” er den mest passende betegnelse at hæfte på
Danser med Drenge. Bandet har siden 1993 skabt den ene dansksprogede ørehænger efter
den anden, alt imens de har spillet et fantastisk stort antal koncerter, der gennem årene har
tiltrukket et stadigt større publikum. Mange tusinde danskere, der har oplevet Danser med
Drenge kalder dem idag for Danmarks bedste live-band.
Indtil videre har Danser med Drenge overlevet alle de kriser, karrieren har budt på - både
dødsfald, svigtende pladesalg, dårlig omtale, retssager og trafikuheld. Bandet har hver gang
formået at vende stærkere tilbage efter en krise. Resultatet er, at Danser med Drenge i dag
står som et af landets bedste live-bands - med et flot bagkatalog af kendte sange, som de
fleste danskere elsker at synge med på sammen med den sjælfulde sangerinde, Rie
Rasmussen.
DmD’s kendteste sange er: Hvorlænge vil du ydmyge dig? - Er der nogen i himlen? - Sig du
ka li mig - Ud under åben himmel - Grib chancen - Rejs dig op og kom videre - Kære
lillesøster - Tag godt imod ham - og den helt nye single: Ud og flytte bjerge - som lige nu
roterer kraftigt på P4-radio.
DmD består af:
Rie Rasmussen: Vokal
Klaus Kjellerup: Bas, kor & kapelmester
Henrik “Onkel” Stanley: Keyboards & kor
Steffen “Pastor” Qwist: Guitar
Morten ”Oberst” Bolvig: Keyboards
Kasper Langkjær: Trommer
Mere info: Anders Sørensen, Koncert Kompagniet: 88 20 20 20 - eller www.dmd.dk
Pressefotos DmD: www.dmd.dk/images/presfots.htm

