D-A-D & SELVMORD PÅ GRØN KONCERT 2010!
Danskernes absolut foretrukne musikfest er tilbage for fuld udblæsning. For 150 kr. får
publikum igen i år mulighed for at feste til tonerne af otte af de største navne fra den danske
musikscene. Programmets to første navne er nu klar! I år kan publikum opleve ingen ringere
end dansk raps nye supergruppe Selvmord og hele Danmarks favorit rockorkester D-A-D.
Der er lagt i ovnen til en folkefest af dimensioner, når Grøn Koncert 2010 ruller ud i det danske
sommerland. Fra Grøn Scene og P3 Scenen vil syv af de allerstørste kunstnere fra den danske
musikscene give publikum en fantastisk live-oplevelse. Billetprisen er den samme som sidste år. For
150kr. har danskerne igen muligheden for at opleve cremen af dansk musik, samtidig med at man
støtter Muskelsvindfondens vigtige arbejde.
Theis Petersen, indsamlingschef for Muskelsvindfonden, udtaler:
• Det har altid været Muskelsvindfondens topprioritet at kunne tilbyde danskerne en fest og
musikoplevelse ud over det sædvanlige, hvor der er plads til forskelle. Vi er stolte over at det
er lykkedes os at skrue et stærkt program sammen, til samme lave pris, uden på nogen måde
at være gået på kompromis med kvaliteten. Vi offentliggør i dag de første to kunstnere, men
der er meget mere i vente. Vi glæder os derfor utroligt meget til at præsentere det fulde
program i løbet af foråret, og ikke mindst til at det hele går løs i juli.
Ambitiøs hiphop og ægte Rock’n Roll ’en masse’ på Grøn Koncert 2010
Der bliver ikke skortet på hverken ambitioner eller attitude på Grøn Koncert 2010. D-A-D er et af
Danmarks ubetinget bedste live-orkestre og garanterer en rockoplevelse ud over det sædvanlige. DA-D er noget af det tætteste, man kan komme på et inkarneret Grøn Koncert band og gæster i år
turen for sjette gang. De fire drenge holder live-formen ved lige i foråret med en række spillejobs
rundt omkring i Europa, og vender til sommer hjem til Danmark for at spille eksklusivt på Grøn
Koncert.
Jesper Binzer fra D-A-D udtaler:
• Vi glæder os selvfølgelig helt vildt til at fyre den af på Grøn Koncert i år. Det bli´r større
end nogensinde - og mere åndssvagt, og mere spektakulært, og med nye numre!!....og
sommer!!
Vi er stolte over, at Grøn Koncert har bedt os om at være finalenavn til årets koncerter , og vi har
allerede lagt store planer om at overgå os selv - igen - !!
Med Selvmord har Grøn Koncert sikret publikum muligheden for at opleve en af de største nyheder
inden for dansk musik i 2009. På trods af at Selvmord debuterer på Grøn Koncert 2010, er der på
ingen måde tale om en samling uerfarne folk. Tilsammen har L.O.C. og Suspekt opnået næsten alt
en dansk kunstner kan opleve, fra anmelderroser, priser og platinalbums til udsolgte koncerter, og
nu er de klar til at vise Danmark, hvordan Hip Hop anno 2010 skal lyde.
Selvmord udtaler:
• Det er en kæmpe ære komme på Grøn Koncert med et debut album, også selvom vi har
spillet her i andre konstellationer. Vi lover et brag!
Rutinerede konferenciers
Igen i år har Grøn Koncert fornøjelsen af at præsentere Mr. Grøn Koncert. Jacob Haugaard, som
konferencier på Grøn Scene. Et job den erfarne entertainer har udført til UG i fuldtallige 26 år, han
har rejst rundt med turen. Derudover er Kanonkongen og Henrik Poulsen, hovedkræfterne bag
Danmarks mest populære radioshow Go’morgen P3, igen på plads på P3 Scenen, hvor de med
vanlig sans for slapstick vil lede slagets gang.

Bagest: Fakta om Selvmord, D-A-D, turnéplan, Tuborg og Muskelsvindfonden.
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Profil på Selvmord
Sidst i september 2009 satte L.O.C. og Suspektmedlemmerne Bai-D, Orgi-E og Rune Rask den
danske musikverden på den anden ende, da de annoncerede, at de efter mange års tæt samarbejde
havde taget springet fuldt ud og dannet gruppen Selvmord sammen med produceren Jonas
Bjerregård. Det selvbetitlede album udkom den 16. november og indeholdt 10 skæringer, hvis
temaer alle kredsede om den svære kærlighed. Med citatet ”En mands selvmord begynder den dag,
han forelsker sig,” slog det nye band tonen an og markerede, at bandet mente det alvorligt, når de
fortalte, at de havde taget en afstikker fra de tekstemner, man typisk beskæftiger sig med inden for
hiphoppen. Anmeldere og ikke mindst publikum har taget godt imod den nye retning, bandet har
udstukket. En guldplade, en GAFFA pris for ’Årets nye danske navn’ og en række imponerende
liveoptrædener er det efterfølgende blevet til. Publikum har virkelig noget at se frem til, når
Selvmord brager igennem på Grøn Koncert 2010.
Læs mere på www.selvmord.nu
Profil på D-A-D
Lige siden D-A-D albumdebuterede tilbage i midten af 80’erne, har bandet været en del af dansk
rocks absolutte grundstamme. Selvom bandet fejrede sølvbryllup for et år siden, er der ingen
synlige tegn på at de hårdtslående rockdrenge har tænkt sig at sætte tempoet ned, tværtimod. I
gennem næsten tre årtier har bandet leveret det ene træfsikre hit efter den andet og sideløbende
opbygget et velfortjent ry som et af de allerstærkeste livebands, Danmark kan mønstre. Med et
særdeles solidt bagkatalog, der til dato spænder over hele ti langspillere, har bandet stået fadder til
en lang række af de mest elskede hits inden for rockmusikken herhjemme. Med guldkorn som
’Sleeping My Day Away’, ‘Bad Craziness’ og ‘Scare Yourself’ er bandet garant for højpotent
rockattitude. Publikum kan derfor forvente en live-oplevelse af de helt store, når D-A-D drager ud i
det danske sommerland sammen med Grøn Koncert.
Læs mere på www.D-A-D.dk
Turnéplan for Grøn Koncert 2010
Torsdag d. 15. juli: Esbjerg
Fredag d. 16. juli: Herning
Lørdag d. 17. juli: Århus
Søndag d. 18. juli: Aalborg
Torsdag d. 22. juli: Kolding
Fredag d. 23. juli: Odense

Lørdag d. 24. juli: Næstved
Søndag d. 25. juli: København
Fakta om Tuborg
Tuborg er en del af danskernes hverdag. Det er ikke kun det mest foretrukne ølmærke, der gør livet i
Danmark lidt grønnere - Tuborg er også en aktiv medspiller i det danske kulturliv. Tuborg gør noget
ved musikken og er aktivt involveret i koncerter og festivaler i hele landet, herunder Grøn Koncert,
Roskilde Festival og Fredagsrock i Tivoli. Tuborgs kendetegn har siden grundlæggelsen i 1873
været et højt kvalitetsniveau samt en vilje og evne til nytænkning. Besøg Tuborg på www.tuborg.dk,
eller kontakt Musik Sponsorchef Peter Giacomello på tlf. 40282820
Fakta om Muskelsvindfonden
Muskelsvindfonden er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind, pårørende og andre
med interesse for foreningens arbejde. Muskelsvindfonden arbejder for at forbedre levevilkårene for
mennesker med muskelsvind og for deres familier. Det sker gennem oplysning, medlemsaktiviteter,
støtte til forskning, og ved at arbejde politisk for at mennesker med et handicap får mulighed for at
leve et liv ud fra egne ønsker og behov.
Ca. 3000 børn og voksne i Danmark har muskelsvind. Muskelsvindfonden tjener bl.a. penge til
foreningens arbejde ved at arrangere store koncertbegivenheder som Grøn Koncert.
Læs mere på www.muskelsvindfonden.dk

