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HIMMELSK
STJERNE-
DVD MED
RIE OG
DRENGENE
(UP-Skelhøje). Man kan i
dagens Danmark købe
meget - både film, spil,
musik med mere, men
årets udgivelse kommer
efter min mening fra Dan-
marks bedste band - bå-
de live og på den runde
skive - nemlig fra Danser
med Drenge. Jeg opda-
gede noget for sent, at de
netop i dette herrens år -
2005 - i februar havde
sendt en DVD og CD på
gaden med himmelsk lyd
og billeder. En himmelsk
stjerneoplevelse af de
store.
Nu har jeg i de sidste man-
ge år ikke lagt skjul for min
begejstring af dette guds-
benåede band med den
guldbelagte sangerinde Rie
Rasmussen i front. Og det
er ikke blevet mindre igen-
nem årene. Sidste år hav-
de jeg den store glæde at
opleve dem live på
udendørskoncerten i Nor-
denskov og siden er mine
CD’er med disse musikal-
ske venner nærmest slidt
op, men heldigvis kom så
denne DVD og CD mig til
hjælp. Hallo, hvor det ko-
ger, hedder den, og jeg
skal love for at jeg kom i
kog i flere omgange. 25 års
musik og sang i himmelske

højder. Jeg skrev sidste år i
min anmeldelse af min
første live-koncert med dis-
se dejlige mennesker -
Smukkere kan det simpelt-
hen ikke synges” - nej, det
troede jeg sgu, men efter
at have både set og hørt
deres sidste udgivelse, så
overgår de sig selv med
adskillige højder. Godt nok
er de fleste numre gengi-
velse på gengivelse, men
det bliver det sat'me ikke
ringere af - det koger sim-
pelthen over af lyd og bille-
der.

ÅRETS OPLEVELSE
KOM MED POSTEN
Jeg fik DVD’en med posten
lørdag formiddag og den
har allerede været i maski-
nen op til flere gange i den-
ne weekend. Tænk en
gang, man kan sidde hjem-
me i sin stue og opleve Rie
og drengene for fuld ud-
blæsning som om man
stod midt i blandt dem. De
musikalske indslag er fra
Skanderborg sidste år,
hvor de også blev kåret til
“Årets live-band på Skan-
derborg” - jamen det er da
ikke noget - det er da en
selvfølge. Og så, er der he-
le 11 numre fra Torvehaller-
ne i Vejle. Udgivelsen må

absolut 
være 
årets hit 
i alle hen-
seender.
Årets 
studenter-
gave, fød-
selsdags-
gave, bryl-
lupsgave, 
feriegave,
jubilæums-
gave, sølv-
bryllupsgave, 
konfirmatioins-
gave, ja 
simpelthen 

årets julegave hele året
rundt. Himlens musikal-
ske venner er simpelt-
hen kommet ned på
jorden til os med en
rislende og storslået
gave, når først Rie
åbner sin røde mund
og synger som en
engel med sin helt
specielle sound, og
så de eventyrlige
drenge og deres
musik. En him-
melsk oplevelse
for kun 200 kr.
Og så har Dan-
ser med Drenge
lige netop taget
hul på deres
turne 2005.
En superskøn
oplevelse
venter i det
ganske land.
På DVD‘en
og CD’en er

der også indlagt en lille hi-
storie, da  Maria Bramsen
og Anne Dorte Michelsen

træder ind på scenen og
giver nogle at den eventyr-
lige Tøsedrenge-numre.
Oven i det hele får man så
også et stort plus, nemlig
videoen fra 1993 “Hvorlæn-
ge vil du ydmyge dig” med
nu afdøde Philippa Bulgin.
Snak, back stage, kom-
mentarer og underholdning
så det klodser.
Nu har vi i Danmark mange
velspillende bands for en-
hver smag - og mange af
dem også fremragende -
også når det gælder live-
koncerter, men efter at ha-
ve stiftet bekendtskab med
Danser med Drenge, så
blev jeg solgt forever - sim-
pelthen.

EN TRAGISK ULYKKE
Det var under tragiske om-
stændigheder dette fremra-
gende band slog igennem
hos mig. En ung man ved
navn John Erik fra Padborg
omkom ved en dybt tragisk
ulykke i 1999 og ved hans
begravelse den 20. august
i 1999 blev der nemlig spil-
let sangen: “Er der nogen i
himlen?” med Danser med
Drenge. Jeg snakkede ef-
terfølgende med drengens
mor og hun havde fået ud-
givet de tre numre, som
blev spillet i kirken ved be-
gravelsen, på en CD. Jeg
støttede familien i deres
kamp for at komme de me-
ningsløse bil-ulykker til livs
med unge mennesker bag
rattet og fik ved den lejlig-
hed en del CD’er, som jeg
delte gratis ud.
Man kan sige, at Danser
med Drenges succes i dag
går også gennem død og
sorg, da Philippa døde af
kræft. Hun blev så senere
erstattet af Rie Rasmussen
og på den måde blev him-
lens mangfoldighed sluttet.
En dejlig pige med en him-
melsk lyd, godt bakket op
af de gennemmusikalske
drenge med sans for både
lyd og tekster. Klaus Kjel-
lerup er en uovertruffen
sangskriver godt hjulpet af
Henrik Stanley Møller. Men
heller ikke guitaristen Stef-
fen Qwist og keyboardspil-
leren Morten Bolvig går
man fejl af, og så den “nye
unge” trommeslager
Kasper Langkjær. Hver
gang kameraet fokuserer
på ham på DVD’en så
kommer det dejlige og
drengede smil frem.

EN HIMMELSK OG 
KOGENDE OPLEVELSE
En fremragende udgivelse
på kogepunktet. Nu kan
der endelig blive Danser
med Drenge koncert året
rundt. Tænk en gang at få
lov til at se og høre super-
dejlige Rie Rasmussen til
aftenkaffen året rundt - en
himmelsk perle akkompag-
neret  af fem gennemmusi-
kalske drenge. Man må
knibe sig i armen.
Har du ikke allerede købt
denne oplevelse, så skulle
du unde dig selv og dine
omgivelser med denne be-
skedne investering og få
en kogende oplevelse for
livet.

AF JENS ERIK OLSEN

www.ugeolsen.dk
ugeolsen@mail.dk

Billeder fra koncerten i Nordenskov sidste år den 19. juni , hvor Danser med Drenge åbnede en storslået eftermiddag og aften.
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