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PRESSEMEDDELELSE: UNDERBELLY PÅ TURNÈ

Det Københavnske band Underbelly, tager på mandag på danmarksturné. De starter på Rytmeposten i 
Odense, og fortsætter til Vejle, Esbjerg, Herning og Aalborg, for at slutte af med at spille lørdag aften på 
Skanderborg festivalen.

Underbelly er det sidste år skudt opad som den nye komet på rockens stjernehimmel. Deres debutplade 
”Thrust” gik direkte ind som nummer 1 på album-hitlisterne og rundede i december 2003 det skarpe 
platin-hjørne med 40.000 eksemplarer, efter 33 uger på hitlisterne. Bandet modtog også 3 Danish 
Music Awards for Årets Danske Album, Årets Danske Rock Udgivelse og Årets Nye Danske Navn. 

Underbellys stilsikre, melodiske rock mikser den fremaddrevne garagerock med psykedeliske og 
støjende guitarer og skaber en musik, der ganske vist står i gæld til grupper som Oasis og Radiohead 
over Led Zeppelin og The Stooges, men som absolut har både originalitet og personlighed til at stå selv. 

Forsangeren Theis Nygaard har med sin længselsfulde og følsomme vokal sunget sig vej ind i 
danskernes hjerter. Bandet har en solid guitarist i den erfarne Kåre Bendix, mens den kun 21-årige 
guitarist Mikkel Clausen står for den løsslupne og forvrængede guitar. Den konservatorie-uddannede 
Janus Ditlevsens percussions spænder fra det spæde til det tunge og bassisten Sune Scherfigs talent 
som sangskriver rækker længere en til blot rock. Med numrene Make It Your Own og Point Of No Return 
viser han en mere afdæmpet og personlig side, der ikke er bange for at låne elementer fra andre genrer. 

Underbelly er et seriøst fremadstormende band på den danske rockscene, der uden tvivl vil blive meget, 
meget store...
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Tourplan for Underbelly sommer 2004

Spillested:     Hotel:
Mandag 
2/8     

Rytmeposten, ØSTRE STATIONSVEJ 35 , 
Odense C

SAS Raddisson H. C: Andersen 
Hotel 

Tirsdag 
3/8    

Torvehallerne, Kirketorvet 10-16
 Vejle

Torvehallerne

Onsdag 
4/8     

Tobakken, Esbjerg   Gasværksgade 2 Hotel Brittania (Best Western)
Torvegade 24

Torsdag 
5/8     

Fermaten, Herning - Smallegade 4 Hotel Corona
Skolegade 1

Fredag 6/8     Skråen, Strandvejen 19 , Aalborg Hotel Hvide Hus
Vesterbro 2

Lørdag 7/8     Skanderborg festival Hotel Skanderborghus
Dyrehaven 3









 
 
I gennem livet har du gjort hvad du ku`  
Og mere til det ved jeg nu. 
Skønt midlerne var små, var dit hjerte rigt som få 
du var trofast og ærlig, håndfast og kærlig, 
det tænker jeg nu på. 

 
Så derfor, Kære lille Mormor, kære lille 
Mormor, 
Tillykke med din fødselsdag, 
ingen har som du fortjent det 
en dag med fest og solskinsvejr. 
Du skal ha` sange og blomster, 

så ska` der hejses et flag, 
ja, Kære lille Mormor, tillykke med din fødselsdag. 
 
År`ne  er gå`et  det, dem har du bygget 
på 
der` stadig ting du absolut vil nå, 
skønt du sku` slappe a` er der en 
hjertesag, 
du` hjælpsom og kærlig, trofast og 
ærlig, 
hva` sku` vi gøre uden dig. 
 


