
 
 
Danser med Drenge 3.0: Steffen Qwist, Henrik Stanley Møller, Ida Ambrose og Klaus Kjellerup 
 

DmD: Ny sangerinde, ny tour og nyt album 24. marts! 
 
Vi har måttet sige farvel til vores sangerinde Rie, som har valgt at søge nye græsgange efter 26 år i 
DmD. Som erstatning har vi fundet Ida - med efternavnet Ambrose - og Ida er straks gået i gang 
med at lære alle de gamle DmD-hits udenad. 
 
Samtidig er vi i fuld sving med vores næste album, 'Giv slip nu', så vi kan præsentere Ida for 
publikum - vi har allerede udsendt fire singler, og albummet udsendes 24. marts 2023. 
 
Vi bakker op om Rie's beslutning, som har været undervejs i et par år. Der er ingen dramatik. Vi er 
taknemmelige over det, Rie har givet DmD og publikum igennem årene, og ønsker hende al held og 
lykke med hendes nye karriere. 
 
Ida bliver DmD's 3. sangerinde efter Philippa og Rie, så nu kan man kalde os DmD 3.0 
 
Ida er 40 år gammel, og hun er absolut ikke urutineret - hun har sunget og spillet pop & reggae i 
mange sammenhænge tidligere i sin karriere, og hun har flere udgivelser bag sig. Hun har også en 
bror, Alex Ambrose, der har flere soloudgivelser bag sig. Vi tror på, at DmDs fans vil tage godt 
imod Ida, trods en naturlig tristhed over Rie's farvel. 
 
Vi er nu i studiet for at gøre vores album færdigt. Nye medlemmer i DmD er orgel-kongen Dan 
Hemmer og trommeslageren Kim Thomsen, som begge skal med os på tour 2023.  
 
Første koncert bliver 20. maj i Torvehallerne, Vejle. Vi glæder os som vanvittige til at møde vores 
fans igen efter tre års pause, og til at høre jer skråle med på alle de gamle hits igen.  
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