Pressemeddelelse
Danser med Drenge ‐ TOUR 2012 i Compass Congress Center i Rødekro
En koncert med DmD er en garanti for stærke følelser, fællessang og fest.
Den 27. april 2012 spiller Danser med Drenge i Compass Congress Center i Rødekro, på deres TOUR 2012.
Her en nærmere beskrivelse af indholdet i koncerten
Det er en helt speciel oplevelse at være til Danser med Drenge koncert ‐ det
ved alle, der har prøvet det: En koncert med DmD er en garanti for stærke følelser, fællessang og fest.
Årets koncert sæson 2012 bliver ingen undtagelse.
De kendte klassikere er naturligvis med på scenen i 2012, men der er også nye sange i sættet. Blandt de
nye sange er publikumshittet ved 2011 koncerterne, singlen ”En lille pille”, der udkom i sommer ‐ og
balladen ”For mig er du helt perfekt”, der udsendes på single primo 2012.
De to sange blev indspillet ved koncerter på DmD’s 2011 tour, men efterfølgende har bandet arbejdet
videre med sporene i hjemmestudierne. Begge singler vil indgå på næste DmD‐album, der forventes
udgivet ”når det er klart,” som de siger i DmD.
Danser med Drenge har for længst vist sine bæredygtige kvaliteter: Siden 1993 har de skabt det ene
dansksprogede hit efter den andet, mens koncerterne har tiltrukket et stadigt større publikum. DmD er i
dag et af landets stærkeste live‐bands med et flot bagkatalog af kendte syng‐med sange:
Hvor længe vil du ydmyge dig? ‐ Er der nogen i himlen? ‐ Grib chancen ‐ Rejs dig op & kom videre ‐ Kære
lillesøster ‐ En dejlig morgen ‐ Tag godt imod ham ‐ Aldrig undvære dig ‐ Griber du mig når jeg falder?
Det er dog det hårde arbejde på scenerne, der har bragt DmD til tops. Succesen skyldes ifølge bandets
fans, at DmD har en meget smittende optræden med den bragende gode Rie Rasmussen i front. Rie fører
an i fællessangen med publikum ‐ og med bandets ”gamle onkler”: Klaus Kjellerup, der står for DmD sangskrivningen ‐
og hans onkel‐kollega, keyboardspiller Henrik Stanley Møller, aka ”Onkel Stanley”.
De øvrige medlemmer i det tæt sammenspillede band er: Steffen ”Pastor” Qwist, guitar ‐ Morten ”Oberst”
Bolvig, keyboards & Kasper Langkjær, trommer..
Compass Event glæder sig til at åbne dørene for det Danser med Drenge ‐ TOUR 2012
Billetter:
Du kan købe din billet til denne enestående koncert på http://www.billetlugen.dk eller 70 26 32 67
For nærmere info. http://cccenter.dk eller www.facebook.com/compassmesser
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