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KLAR TIL EN NY FEST ... ? 

DmD får platin og tager 1-pladsen 
 

PRESSEMEDDELELSE, MARTS 2008:  
 
Publikum har taget virkelig godt imod Danser med Drenge’s nye album “SÅDAN ER DET 
BARE“, som kom på gaden 3. marts. Efter en uge i handlen ligger albummet nr 1 på den 
officielle hitliste. Salget runder nu 30.000 eks, hvilket giver platinplader til det glade orkester. 
 
Medlemmerne af Danser med Drenge nåede ellers at blive helt bekymrede, da ”SÅDAN ER DET 
BARE“ i ugens løb opnåede både 4- og 5-stjernede anmeldelser i den toneangivne musikpresse. 
Mange år i musikbranchen har nemlig lært bandet, at gode anmeldelser er ensbetydende med 
dårligt salg af deres plader - og omvendt. Men ikke denne gang ... 
 
”Vi klarer os ellers bedst, når vi har modvind fra musik anmelderne,” siger sangerinde Rie 
Rasmussen. ”Det betyder nemlig medvind fra publikum. Og det er det bedste vi ved. Vi er stolte 
over at kalde os publikums band”. 
 
DmD er netop draget afsted på deres traditionelle koncert-tourne i haller og på spillesteder - denne 
gang under mottoet: ”Klar til en ny fest?”. Først spiller bandet 20 indendørs koncerter, hvoraf mange 
er udsolgt - senere venter sommerens festivaler & udendørs koncerter. Touren er netop startet med 
fire udsolgte koncerter i København & Århus. Fra påsken venter hallerne i Jylland.  
 
Danser med Drenge er blevet en markant succes på den danske musikscene. Mange tusinde 
danskere kalder dem idag for DK’s bedste live-band. Som ingen andre formår de at skabe en fest 
ud af deres koncerter, når publikum skråler med på alle de kendte sange. Bandet glæder sig nu til 
at komme ud og spille de nye sange fra “SÅDAN ER DET BARE”.  
 
”Det er først i mødet med publikum, at de nye sange skal stå deres rigtige prøve,” siger kapelmester 
Klaus Kjellerup. Han lover dog, at publikum ikke bliver snydt for de gamle hits ved koncerterne. 
”Fællessangen er jo en stor del af festen ved vores koncerter,” siger han. 
 
Danser med Drenge Tour 2008 - planen opdateres løbende på: www.dmd.dk 


