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Danser med Drenge 25-års jubilæumsalbum - de store hits på en ny måde 
 
- Efter 12 albums og 700 koncerter siden starten i 1993 er Danser med Drenge klar til sit 25-
års jubilæum i 2018. 
 
Det sker med udgivelsen af CD-jubilæumsalbummet "Så langt, så godt ...", med nye akustiske 
fortolkninger af gruppens store bagkatalog af hits. Release dato 6. april. Og samme dag 
starter årets landsdækkende tourné - jubilæumstournéen - i Torvehallerne, Vejle. 
 
I stedet for at udsende et almindeligt best-of album ved jubilæet, har bandet gen-indspillet 
deres gamle hits i studiet på akustisk "lejrbål-facon", hvilket har givet en tæt & intim lyd. 
Efterfølgende har de fået gæster til at overdubbe, bl.a. Palle Hjorth, Lelo Nika, Jonas Krag og 
Johnny Madsen, der synger duet med Rie Rasmussen på Griber du mig, når jeg falder? 
 
Danser med Drenge debuterede i 1993, bl.a. med hits'ene, Hvorlænge vil du ydmyge dig? og 
Aldrig undvære dig, der blev sunget af bandets afdøde sangerinde Philippa Bulgin. 
 
"Det er første gang, vi udsender studieindspilninger, hvor Rie synger nogle af sangene fra 
vores første album, som i sin tid blev kendte med Philippa," siger kapelmester Klaus Kjellerup. 
 
"Præmissen var, at sangene skulle spilles akustisk, live i studiet. Det er et forsøg på at skabe 
"økologiske" versioner af de sange, som publikum kender i forvejen," siger han. 
 
Rie Rasmussen: "Det var skønt at synge de gamle sange akustisk i studiet, både Philippas og 
"mine" sange. Jeg foretrækker at synge koncerter frem for i studie, men her indspillede vi live, 
og det var perfekt for mig. Forhåbentlig bliver vores fans ligeså glade for resultatet, som vi er." 
 
Siden 1993 er det gået op og ned for DmD - men mest op. Bandet har haft fire Grammy-
nomineringer, og de lå nr. 1 på hitlisten otte uger i træk i 2006. De har også fået mange priser 
for deres live-act - i dag kaldes de "Danmarks bedste liveband" af mange spillesteder. 
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