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Spørg dig selv:

Har vi brug 
for nogen, 
der skriver
om det 
lokale
og nære?

Vi er her for nordjyderne
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Dansk MeloDi 
GranD Prix 2015:

i år er året..! 
Grand Prix handler rigtig meget om at drømme. 
Artisterne drømmer om at stå øverst på sejrsskam-
len og slå igennem på den danske musikscene. 
Og vi drømmer om at skabe de store internationale 
øjeblikke og sætte Danmark på verdenskortet til det 
internationale Grand Prix. Vi er klar med version 2.0 
af Melodi Grand Prix. Med det nye slogan - 

’Drømmen lever’ 
- har vi brugt de sidste mange måneder på at ud-
vikle og slibe vores underholdningskronjuvel, så den 
i år kommer til at skinne endnu klarere. 

Med Esben Bjerre og Jacob Riising ved roret 
sammen med 10 professionelle og super spændte 
artister, bliver det en kæmpe fest for hele Danmark. 
I år har vi virkelig mærket et kvalitetsløft i de sange, 

som er blevet indsendt. For to år siden lykkedes 
det, vi danskere længe har drømt om, nemlig at 
vinde Eurovision Song Contest. Drømmen lever igen 
i bedste velgående. Med den rigtige sang kan Dan-
mark igen nå til tops på den internationale Grand 
Prix-scene. 

Kærlig hilsen
Jan Lagermand Lundme
Underholdningschef i DR 
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Rigtig hjerteligt velkommen til Melodi Grand Prix 
2015 i Aalborg – en aften med masser af melodier 
på menuen. Jeg er glad for og stolt over, at Aalborg 
endnu engang har fornøjelsen af at være værtsby 
ved denne dejlige begivenhed. Der skal lyde en stor 
tak til arrangørerne bag Grand Prix’ et, Aalborg Kon-
gres & Kultur Center og folkene fra GIGANTIUM, der 
har arbejdet hårdt for at skabe de bedst tænkelige 
rammer for vel nok årets største 
musikalske festfyrværkeri.

Musikkens sprog er universelt, og på trods af at vi 
ikke altid forstår teksten, så kan melodierne sagtens 
bevæge os alligevel. Vi mennesker mødes i musik-
ken. Det synes jeg er fantastisk. Lad aftenen i aften 
være en aften, der forener os i alle regnbuens farver, 
alverdens danse og selvfølgelig i en mangfoldighed 
af toner, inden vi skal ud og vise flaget ved Eurovi-
sion Song Contest i Wien, Østrig. 

Melodi Grand Prix har efterhånden mange år på 
bagen. I år kan den traditionsrige begivenhed fejre 
45 års jubilæum. Det går aldrig af mode at sprede 
glæde og knytte bånd på tværs af landegrænser. 
Der skal lyde et stort tillykke fra hele Aalborg. 

Vi har i aften fornøjelsen af at opleve en række 
kunstnere, der har gjort sig yderst umage for at 

skabe den vindersang, der skal repræsentere    
Danmark ude i Europa. Og vi kan det der med 
musik. Derfor ved jeg, at feltet i år er særdeles 
stærkt. Det er næsten umuligt at udpege en favorit 
på forhånd. 

Jeg håber, at I er spændte på at se, hvem der går af 
med sejren – det er jeg!  Må alle, uanset om de står 
foran eller bagved scenen, have en fantastisk aften. 
Der er helt sikkert en stor oplevelse i vente.

Held og lykke til deltagerne 
og rigtig god fornøjelse til 
tilskuerne!

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester
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Det Glade 
Aalborg er klar 
til Grand Prix

SPONSORER:

Så skal Aalborg til det igen! For 6. gang byder vi i 
Nordjyllands hovedstad velkommen til titusindvis af 
gæster, der skal overvære enten DMGP 7. februar 
eller Børnenes MGP 14. februar i GIGANTIUM. Det i 
sig selv er rigtigt stort for byen, hvor gæsterne kom-
mer til at sætte sit præg på både butikker, restau-
ranter og hoteller. 

Aalborg elsker at få gæster på besøg, og når det 
gælder Dansk Melodi Grand Prix 2015, er vi mere 
end klar til at tage imod og lave en fest for publi-
kum, deltagere, presse, og byens egen befolkning. 
Byen summer af grandprix-aktiviteter, over 40 
arrangementer bliver det til, inden de to grand prix-
uger er gået. Hotellerne er fyldte, Jomfru Ane Gade 
har sin egen Grand Prix Ambassade, Aalborg City 
sin egen Grand Prix Butik, og byen er overalt pyntet 
til fest, når Danmarks grandprix-by no. 1 tager imod 
grandprix-karavanen. 

Følg med på akkc.dk, og facebook.com/akkc.dk 
samt Instagram  @_akkc_, hvor vi giver dig alle 
nyttige og sjove informationer, og så er der vist bare 
tilbage at ønske alle en god grandprix-fest i GIGAN-
TIUM eller hjemme foran tv-skærmen.

Ernst Trillingsgaard
Direktør
Aalborg Kongres & Kultur Center
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Vi ses til 

Melodi 
Grand Prix
i Aalborg 
- naturligvis
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Bjerre og Riising værter 
ved Melodi Grand Prix 2015
Det bliver med garanti både underholdende 
og uforudsigeligt, når d’herrer Esben Bjerre og 
Jacob Riising skal styre slagets gang ved Melodi 
Grand Prix 2015 – direkte på DR1 fra GIGAN-
TIUM i ’Årets Grand Prix By’ - Aalborg - lørdag 7. 
februar.

Det bliver to særdeles kendte ansigter fra DRs un-
derholdningsunivers, der kommer til at lede seere, 
publikum og kunstnere gennem aftenen ved Melodi 
Grand Prix 2015 i Aalborg 7. februar. Jacob Riising 
er for andet år i træk klar til at indtage rollen som 
vært, og er dermed for længst rykket op i de voks-
nes rækker efter at have mestret værtsrollen ved 
børnenes MGP hele fem gange.

Denne gang får Riising følgeskab af Esben Bjerre, 
som udgør den ene halvdel af den populære duo 
Monte Carlo, der pt. huserer på DR3. Nu er den 

faste makker Peter Falktoft skiftet ud med Riising, 
og Esben Bjerre er for første gang klar til at prøve 
kræfter med det traditionsrige og hæderkronede 
hverv som vært for Melodi Grand Prix:
- Det første, jeg tænkte, da jeg fik tilbuddet om at 
være vært for Melodi Grand Prix, var: Det vil jeg 
virkelig gerne! Jacob er trænet i showbiz-gamet, 
og jeg er ham den nye. Jeg er sikker på, at det bli-
ver forrygende, for Jacob er jo dygtig, siger Esben 
Bjerre, der suppleres af Jacob Riising, som siger:

- Både Melodi Grand Prix, Esben og Aalborg har 
en stor plads i mit hjerte. Så at denne treenighed 
nu går op i en højere enhed er som når man 
bestiller tre stykker uspecificeret smørrebrød 
og får serveret sin livret.
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Solist: Sara Sukurani 

Love Me 
Love Me

Tekst & musik:
Sara Sukurani, Arash Labaf,

Robert Uhlmann og Alexander Papaconstantinou

sang nr. 1

Hun er endnu et ubeskrevet blad herhjemme 
men har allerede udgivet musik i 19 lande i 
Mellemøsten. Snart vil danskerne også have lært 
navnet: Sara Sukurani. Hun stiller op i Grand Prix 
med ’Love Me Love Me’. 

Selv om Sara Sukurani næppe er kendt i den brede, 
danske offentlighed, ændrer det ikke på, at hen-
des navn med garanti vækker betydelig genklang i 
Mellemøsten.

Hun er nemlig kvinden bag sangen ’Bodi Bodi’, der 
udkom i hele 19 lande i regionen for et par år siden. 
Den blev også nomineret til en Danish Music Award.

Nu bryder hun snart igennem lydmuren her til lands. 
Sara Sukurani deltager nemlig i Melodi Grand Prix 
2015 med ’Love Me Love Me’:

– Der er lidt Bollywood-stil over min sang. Den ud-
stråler kærlighed og glæde – og det kommer man
også til at kunne se på sceneshowet, lover Sara 
Sukurani, der er ellevild over at skulle være med i 
Grand Prix:

– Det her er min drøm – at være med i det her show!

Håber at kunne gøre en forskel
Det er noget af et nybrud i dansk Grand Prix, at der 
er en decideret Bollywood-sang med i finalefeltet,
og Sara håber at kunne gøre en positiv forskel med 
sine etnisk inspirerede toner:
– Det kunne være fedt, hvis jeg kan være med til at 

bidrage til noget positivt herhjemme i Danmark for 
danskere med anden etnisk baggrund og være med 
til at skabe lidt mere samhørighed og fællesskab 
gennem musikken.

Om sangskriverne
’Love Me Love Me’ er skrevet af Robert Uhlmann, 
Arash Labaf, Alexander Papaconstantinou og Sara
selv. 

Uhlmann har tidligere skrevet for blandt andre Dr. 
Alban og Basshunter, mens Papaconstantinou og 
Labaf kan skrive flere succesfulde Eurovisionsange 
på deres musikalske cv; eksempelvis Grækenlands 
’Die for You’ (2001), Aserbajdsjans ’Always’ (2009) 
og Cyperns ’La La Love’ 2012.

Fakta om Sara
•	 Sara	er	33	år	og	bor	i	København
•	 Læser	til	juridisk	assistent,	når	hun	ikke	dyrker	musikken
•	 Vil	bidrage	med	menneskerettigheder	gennem	musikken	

og har blandt andet arbejdet i en hjælpeorganisation, hvor 
hun var med til at skaffe penge til bekæmpelse af fattig-
dom

•	 Har	udgivet	’Bodi	Bodi’	i	19	lande	i	Mellemøsten
•	 Har	netop	haft	release	på	singlen	’When	Nightsky	Falls’
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sang nr. 2

Solist: Tina Stachowiak og René Machon 

Tekst & musik:
Thomas G:son og Henrik Sethsson

Tina og René satser benhårdt på at stå øverst på 
sejrsskamlen til Melodi Grand Prix, og det er da 
også et internationalt vinderhold, der har skrevet 
powerballaden ’Mi Amore’.

Danmark har traditionelt set haft stor succes i Det 
Internationale Melodi Grand Prix, når vi stiller op 
med duetter.

Grethe og Jørgen Ingmann vandt Eurovision i 
1963. Brødrene Olsen gjorde det samme i 2000. 
Og måske Tina og René gentager succesen for 
Danmark med powerballaden ’Mi Amore’, når vi 
skal finde en ny, international vinder i Wien til maj?

Motivationen for at være med i Melodi Grand Prix 
2015 er i hvert fald klokkeklar:

– Jeg tror på, at sangen kan gå hele vejen; ellers 
ville jeg ikke være her, lyder det fra duoens kvinde- 
lige halvdel, Tina. 

Og hendes mandlige modstykke, René, stemmer i:

– ’Mi Amore’ har det dér lille ekstra. 

René har udgivet albummet ’Puls’, og så har han 
turneret land og rige rundt med et af Danmarks 
populæreste coverbands, Cruise, hvor han selv er 
frontmand.

”Det bliver stort og voluminøst” 
Nu gælder det imidlertid Melodi Grand Prix 2015. 
Og der bliver noget at glæde sig til, lover Tina:

– Det bliver stort og voluminøst! ’Mi Amore’ er en 
klassisk Melodi Grand Prix-sang, bare anno 2015 
og med et moderne twist. Det er et rigtig godt hold, 
vi har bag os.

Om sangskriverne
Og holdet, der står bag ’Mi Amore’, er da også 
utrolig erfarent.

Sangen er nemlig skrevet af de to svenskere 
Thomas G:son og Henrik Sethsson. Det var også 
de to herrer, der i 2010 stod bag ’In a Moment Like 
This’, der sikrede Danmark en flot 4. plads i Det 
Internationale Melodi Grand Prix. Og så har G:son 
– blandt meget andet – også været med til at skrive 
Eurovisionvinderen fra 2012, Loreens ’Euphoria’.

Fakta om Tina og René
•	 Tina	er	29	år	og	bor	i	Ørestad	med	sin	kæreste.	René	er	40	år,	

bor i Valby med nyfødt barn, bonusdreng, to sønner og sin 
kæreste

•	 Tina	har	en	kontoruddannelse,	mens	René	er	uddannet	lærer
•	 Tinas	første	single	’Price	To	Pay’	er	blevet	varmt	modtaget	i	

Kina
•	 René	har	udgivet	albummet	’Puls’	og	turnerer	med	sit	band	

Cruise 
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Solist: Marcel & Soulman Group 

Når veje krydses

Tekst & musik:
Marcel Gbekle,

Jeanette Christiansen og 
Bjarne List Nissen

sang nr. 3

Marcel har holdt fast ved musikken siden sin X 
Factor-deltagelse i 2009. Nu deltager han i Melodi 
Grand Prix med en selvskrevet soul/funksang – på 
dansk.

Marcel placerede sig med ét på den danske pop 
stjernehimmel efter sin deltagelse i X Factor 2009,
og siden da har han brugt det meste af sin tid på 
musikken – siden 2013 som frontmand i Soulman 
Group, som ikke bare spiller originalmusik, men også 
har soul- og funkcovernumre på repertoiret.

Soulman Group satser på dansksproget soul/funk 
– og det gør Marcel og drengene også, når de går 
på scenen til Melodi Grand Prix 2015 med ’Når Veje 
Krydses’:

– Jeg har en dansk soul/funk-sang med. Den handler 
om at møde nye mennesker og gribe chancen, mens 
den er der. Man kan nok bedst sammenligne det med 
Lukas Graham i forhold til livelyd og stil. Det er i hvert 
fald ikke set i Grand Prix før, lover Marcel.

Skrøbeligt at stå på egne ben
Selv om Marcel debuterer som solist i Grand Prix-
sammenhæng, når han går på scenen med Soulman 
Group i Aalborg 7. februar, er det langt fra første gang, 
han sætter sine fødder på en Grand Prix-scene. 

Han var nemlig med som kor og danser på Basims 
vinder ’Cliche Love Song’ sidste år og har således 
både prøvet at stå på en dansk og international 
Grand Prix-scene.

Til trods for den store erfaring beskriver Marcel det 
stadig som ”skrøbeligt” nu at skulle stå på egne ben.

– Det her er ”Marcel med band”, og dér bliver det 
skrøbeligt. Der er stor forskel på at være baggrund 
for andre og så at stå i front selv; også idet jeg har 
skrevet sangen selv. Der er mange ting, man skal 
leve op til, siger Marcel, som stiller op med resten af 
Soulman Group bestående af pianist Kasper Drey-
er, bassist Casper Bak Poulsen, guitarist Christian 
Aagren Nielsen, korsanger Jeanette Christiansen 
samt trommeslager Carsten Lysdal.

Om sangskriverne
’Når Veje Krydses’ er skrevet af Marcel selv, i samar-
bejde med Bjarne List Nissen og Jeanette Christiansen. 
Bjarne List Nissen er – udover at være sangskriver – 
også musiklærer og forfatter, mens Jeanette Chris-
tiansen udgør en fjerdedel af gruppen Fire på stribe, 
der med egne ord leverer ”nye danske sange leveret 
direkte fra eget snedkeri”.

10

Fakta om Marcel
•	 Marcel	er	22	år,	bor	på	Nørrebro	i	København	og	”flytter	

nok snart sammen med kæresten”
•	 Arbejder	på	en	folkeskole,	hvor	han	hjælper	børn	med	

adfærdsvanskelige problemer og er samtidig musiklærer
•	 Har	turneret	med	Soulman	Group	siden	februar	2013
•	 Var	danser	og	korsanger	for	Basim	til	Grand	Prix	og	Euro-

vision 2014 og laver også ”en masse gospel” i eksempel-
vis City Gospel med Sabina Mathew og New Season med 
Laura Kjærgaard
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sang nr. 4

Solist: Cecilie Alexandra 

Tekst & musik:
Bobby Ljunggreen,

Marcos Ubeda og Kristian Lagerström

18-årige Cecilie Alexandra debuterer i Melodi 
Grand Prix til lyden af harmonika, når hun skal 
fremføre den svenskskrevne ’Hotel A’.

Selv om Cecilie Alexandra bare er 18 år, har hun 
allerede musikalsk erfaring fra næsten et årti med 
i sin bagage. Hun blev opdaget af DJ og producer 
Kenneth Bager, da hun var blot 10 år gammel og 
sang i Hellerup Skoles kor.

Nu debuterer hun i Melodi Grand Prix 2015:

– Jeg har altid drømt om at have fine kjoler på og 
synge en flot sang. Det er jeg så heldig at få lov til i 
år, og jeg håber, at Melodi Grand Prix kan medvirke 
til, at min musikrejse kan fortsætte.
 
”Sin helt egen lyd”
Cecilie Alexandras musikalske rejse har indtil nu 
både indbefattet masser af klaverspil og sang; hun 
har været med i teaterforestillinger og også optrådt 
til Sound of Copenhagen i DR Koncerthuset. Til 
Melodi Grand Prix skal Cecilie Alexandra synge 
’Hotel A’, der ifølge hende selv er en popsang med 
”sin helt egen lyd”:

– ’Hotel A’ spreder glæde og gør én i godt humør. 
Man får lyst til at nynne og danse lidt, og så hand-
ler den om den første forelskelse, som alle jo kan 
forholde sig til.

Om sangskriverne
’Hotel A’ er skrevet af et erfarent svensk sang- 
skriverteam bestående af Bobby Ljunggren, Marcos 
Ubeda og Kristian Lagerström.

De har blandt andet skrevet musik til svenske 
superstjerner som Sanna Nielsen og Carola, mens 
Marcos Ubeda også var med til at skrive Eurovision-
vinderen fra 1999, Charlotte Nilssons ’Take Me to 
Your Heaven’.

Fakta om Cecilie Alexandra
•	 Cecilie	Alexandra	er	18	år	og	bor	i	Gentofte	nord	for	København
•	 Til	daglig	går	hun	i	3.	g	på	Aurehøj	Gymnasiums	musiklinje
•	 Startede	med	at	synge	ved	højtiderne	på	Bispebjerg	plejehjem,	

da hun var 8 år
•	 Blev	opdaget	som	10-årig	af	DJ	og	producer	Kenneth	Bager
•	 Har	blandt	andet	medvirket	i	Bang-Bang	A	Space	Cabaret	på	

Bellevue Teatret sammen med Aura Dione, Louise Fribo og Al 
Agami
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Solist: Andy Roda 

Tekst & musik:
Andy Roda og Maria H. Jensen

sang nr. 5

Grand Prix’et er ikke fremmed for Andy Roda. 
Sidste år var han med som en del af Basims kor, 
men nu står han på egne ben med ’Love is Love’.

Andy Roda har været en fast bestanddel af den 
danske musikscene i mere end et årti.

Debutpladen ’Dish’ udkom i 1999, og siden har han 
både lagt stemme til flere Safri Duo-hits, været kor-
sanger for Thomas Helmig og sidste år var han en 
essentiel del af Danmarks sceneshow, da han var 
med som korsanger på Basims hold til både dansk 
og internationalt Grand Prix.

Nu står den dansk-filippinske sanger på egne ben, 
når han deltager i Melodi Grand Prix 2015 med 
’Love is Love’:

– ’Love is Love’ er en slagsang om kærlighed. 
Alting i universet har en frekvens, og af dem alle 
har kærligheden den højeste. Det er den ting, vi alle 
er lavet af og derfor forbundet til. ’Love Is Love’ er 
skabt ud fra denne tilgang.

Sidste år var Andy kor på hele seks ud af ti bidrag 
ved det danske Melodi Grand Prix, så han ved, 
hvad der kræves, når man er med i konkurrencen.

Og han gør i det hele taget alt, hvad han kan for at 
udleve sit højeste potentiale:
– Jeg tror, det er livets mening at få det bedste ud 

af, hvad man er blevet givet, samtidig med at man 
inspirerer andre til at udleve deres potentiale.

Om sangskriverne
’Love is Love’ er skrevet af Andy i samarbejde med 
Maria H. Jensen.

Maria H. Jensen blev i sin tid opdaget af den tid- 
ligere X Factor-dommer Soulshock fra den berømte 
producerduo Soulshock & Karlin. Hun har både ud-
givet sine egne sange og skrevet for andre sangere.

Fakta om Andy
•	 Andy	bor	med	egne	ord	”mellem	København	og	Berlin”
•	 Han	er	student	fra	Skt.	Annæ	Gymnasium	og	har	også	en	

MGK (forberedende uddannelse til musikkonservatoriet)
•	 Når	Andy	ikke	er	sanger,	arbejder	han	både	som	sang-

skriver, producer og iværksætter
•	 Har	udgivet	musik	i	både	USA	og	Filippinerne
•	 Har	et	nyt	album	på	vej	i	2015
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sang nr. 6

Solist: Julie Bjerre  

Tæt på mine 
drømme

Tekst & musik:
Maia Daniella Andersen,

Jakob Schack Glæsner og Lise Cabble

I 2013 vandt hun Mentor. Nu satser Julie Bjerre 
på at vinde Melodi Grand Prix med ’Tæt på mine 
drømme’. Og hun har et stærkt hold af sangskri-
vere bag sig.

På trods af sin unge alder er 17-årige Julie Bjerre
en erfaren kvinde i musikkens verden. Hun har
nemlig sunget, siden hun var blot 3 år gammel.

Nu stiller hun op i Melodi Grand Prix 2015 med ’Tæt 
på mine drømme’.

– ’Tæt på mine drømme’ er en uptempo-popsang 
med lidt inspiration fra de store danske 1980’er- 
sange. Den er skrevet af et fantastisk stærkt og 
erfarent sangskriverteam, og har et budskab som 
alle kan relatere til, fortæller Julie Bjerre.

Vandt Mentor i 2013
Når Julie går på scenen i Aalborg 7. februar, bliver 
det langt fra første gang, at hun toner frem på skær-
men foran millioner af tv-seere.

Hun vandt nemlig DR-programmet Mentor i efter-
året 2013. Og hun er også klar til at vinde Melodi 
Grand Prix 2015:

– Drømmen er selvfølgelig at vinde Grand Prix’et. 
På længere sigt er min drøm at kunne leve af musik-
ken og at ramme mennesker med min stemme og 
mine tekster.

Om sangskriverne
Julie har ret, når hun siger, at ’Tæt på mine drøm- 
me’ er skrevet af et yderst erfarent sangskriverteam.

Sangen er nemlig skrevet af ingen ringere end 
Jakob Glæsner, Maia Daniella Andersen og Lise 
Cabble.

Maia Daniella Andersen har blandt andet skrevet 
singlen ’Løber i stiletter’ til Jasmin, mens Jakob 
og Lise sammen har skrevet ’New Tomorrow’, der 
vandt Melodi Grand Prix i 2011. Lise er desuden 
kvinden bag den både danske og internationale 
vinder ’Only Teardrops’ fra 2013.

Fakta om Julie
•	 Julie	Bjerre	er	17	år,	bor	i	Herlev	og	er	single
•	 Er	i	øjeblikket	i	gang	med	1.	g	på	Herlev	Gymnasiums	musiklinje
•	 Har	arbejdet	i	en	tøjbutik
•	 Har	haft	hovedroller	i	flere	skolemusicals	og	modtaget	sang-
 undervisning i tre år
•	 Vandt	DR1-programmet	Mentor	i	efteråret	2013	og	fik	efterføl-

gende pladekontrakt med Warner
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Solist: Anti Social Media  

The Way 
You Are

Tekst & musik:
Remee S. Jackman, musik: Remee S. Jackman 

og Chief 1, produceret af: Lars ”Chief 1” Pedersen

sang nr. 7

Når drengegruppen Anti Social Media debuterer 
i Melodi Grand Prix, har de et stærkt hold bag 
sig. ’The Way You Are’ er nemlig skrevet af Chief 
1 og Remee – der vandt konkurrencen i 2012.

Du kan lige så godt nu lære dig navnene Philip, 
Nikolaj, David og Emil. Til sammen udgør de fire 
gutter nemlig gruppen Anti Social Media, der 
debuterer i Melodi Grand Prix, når de går på scenen 
i GIGANTIUM 7. februar.

Og det gør de med en rigtig ørehængersang, nemlig 
den Beatles-inspirerede ’The Way You Are’:

– Det er en livsglad sang med en fed energi, der gør 
én glad i låget. Den kan nok bedst beskrives som 
en 1960’er-inspireret sommerpopsang, fortæller 
19-årige Philip, der er forsanger i gruppen. 

”Grand Prix er unikt”
Hver for sig har drengene spillet masser af musik, 
inden de dannede Anti Social Media. 
Her er Philip forsanger, og Nikolaj spiller guitar, 
mens David klarer bassen, og Emil tager sig af 
trommerne. Nu gælder det Melodi Grand Prix; men 
hvad får egentlig fire unge gutter til at satse på en 
snart 60 år gammel musikkonkurrence?

– Der er et eller andet helt unikt over Melodi Grand 
Prix, som ikke findes i andre sammenhænge. Her 
får man muligheden for at ”stjæle” tre minutter af 
næsten 2 millioner danskeres tid, hvor alt opmærk-
somheden er på den ene sang, man tager med. Det 

er præcis denne egenskab, vi er vilde med – hvor er 
det ellers muligt, spørger bandet retorisk.

Remee og Chief 1 har skrevet sangen 
Mens Philip, Nikolaj, David og Emil altså er novicer 
i Grand Prix-sammenhæng, så har deres sangskriv-
ere til gengæld masser erfaring udi kunsten at skrive 
en Grand Prix-vinder.

’The Way You Are’ er nemlig skrevet af ingen ringere 
end Lars ”Chief 1” Pedersen og Remee. De var – 
blandt meget andet – også bagmændene bag vind-
eren fra 2012, Soluna Samays ’Should’ve Known 
Better’.

Fakta om Anti Social Media 
•	 Philip	er	19	år	og	flytter	snart	fra	Fredericia	til	København.	

Nikolaj er 19 år og bor i Køge. David er 25 år og bor på 
Nørrebro i København. Emil er 24 år og bor i København

•	 Philip	og	Nikolaj	blev	begge	studenter	i	sommer.	David	
læser en bachelor på Rytmisk Musikkonservatorium, mens 
Emil med egne ord har ”50 % studentereksamen”

•	 Alle	drengene	i	Anti	Social	Media	er	single	–	undtagen	Emil
•	 Drengene	har	alle	spillet	musik	på	må	og	få	de	seneste		

par år
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sang nr. 8

Solist: Anne Gadegaard 

Tekst & musik:
Micky Skeel og Magnus Funemyr

Efter enorm succes i børnenes MGP træder 
Anne Gadegaard for alvor ind i de voksnes 
rækker, når hun debuterer i Melodi Grand Prix 
2015 med popnummeret ’Suitcase’. 

Anne Gadegaard kom med ét på alles læber, da hun 
i 2003 – i en alder af bare 11 år – vandt børnenes 
MGP med sangen ’Arabiens drøm’.

I kølvandet på den enorme Grand Prix-succes ud-
gav hun i perioden 2003-2006 hele 5 albums og har 
solgt i omegnen af 200.000 plader – et salgstal, de 
største danske popstjerner bare kan drømme om.

I perioden 2006-2013 har Anne holdt pause fra 
musikken, men nu er hun tilbage som debutant i 
”de voksnes” Grand Prix med sangen ’Suitcase’.

– Jeg var jo med i børnenes MGP, hvilket var helt 
fantastisk! Jeg kan kun håbe, at denne her omgang 
bliver lige så sjov. Jeg elsker, hvordan Melodi Grand 
Prix kan samle familier, og jeg glæder mig over at 
have fået chancen for at formidle min sang til så 
mange mennesker.

’Suitcase’ er en rendyrket popsang, der med Annes 
ord handler om, at intet er uopnåeligt.

En sejr i Melodi Grand Prix 2015 synes da heller 
ikke uopnåelig; Anne ved i hvert fald, hvad der 
kræves for at vinde. Det er dog slet ikke chancen 
for at gafle endnu en Grand Prix-sejr, der har fået 
hende til at stille op:

– For mig handler det ikke så meget om at vinde. 
Det handler om, at folk får lov til at høre min musik.

Om sangskriverne 
’Suitcase’ er skrevet af Magnus Funemyr og Micky 
Skeel.

Magnus Funemyr har blandt andet skrevet titel-
sangen til ’2900 Happiness’, mens Micky Skeel er 
kendt for sin medvirken i film som ’Remix’ og ’Den 
skaldede frisør’ – og så er han også Anne Gade-
gaards kæreste.

Fakta om Anne
•	 Anne	Gadegaard	er	23	år,	bor	på	Østerbro	i	København	og	er	

kæreste med Micky Skeel
•	 Har	en	HG	fra	Aarhus	Købmandsskole
•	 Er	professionel	blogger,	når	hun	ikke	helliger	sig	musikken
•	 Har	blandt	andet	optrådt	på	Langelandsfestival	og	Smukfest	i	

Skanderborg
•	 Skrev	i	2013	’Bag	skyerne’	som	en	hyldest	til	sin	afdøde	mor.	

Den gik ind som nr. 1 på iTunes-hitlisten i Danmark
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Solist:  Babou 

Tekst & musik:
Lasse Lindorff, Daniel Rothmann, Thomas Sardorf, 

Karen Rosenberg, Nicolas Rebscher,
Matthias Zürkler og Johannes Loefller

sang nr. 9

I 2011 sikrede han sig en 3. plads i X Factor, og 
han har levet af musikken lige siden. Nu vil 
Babou vinde Melodi Grand Prix med ’Manjana’.

Han var bookmakernes helt store favorit forud for 
X Factor-finalen i 2011. Lige til det sidste troede de 
fleste, at den dengang 15-årige Babou fra Aarhus 
ville løbe med det hele; lige indtil en lyshåret Her-
lev-pige ved navn Sarah overhalede ham indenom 
og snuppede sejren.

I modsætning til Sarah er Babou dog blevet ved 
musikken og har kunnet leve af den lige siden sin
X Factor-deltagelse.

Nu satser han på Melodi Grand Prix og uptem-
ponummeret ’Manjana’:

– Min sang er meget folkelig, og så har den et om-
kvæd, man kan synge med på efter at have hørt det 
én gang. Den der ørehængereffekt er jeg ret sikker 
på kommer til at betyde noget i det store hele, net- 
op fordi folk kun har én gang til at høre den, mener 
Babou.

Han sammenligner selv ’Manjana’ med sit hidtil 
største hit, Paradise Hotel-titelsangen ’Supernova’, 
både i stil og produktion; så der er med garanti no-
get at glæde sig til for festglade Grand Prix-fans. 

Babou selv er også vild med Melodi Grand Prix og 
har i flere år gerne ville deltage i konkurrencen.  Han 
tiltales af, at fokus her er mere rent på artisterne og 

ikke også på tre dommere, som det er tilfældet i X 
Factor:

– Forskellen på de to shows er de grundlæggende 
præmisser. I X Factor handler det meget om ens 
personlighed, og man har stor mulighed for at vise 
hr. og fru Danmark rimelig meget om, hvem man er. 
I Grand Prix har man derimod kun ét skud i bøssen, 
mener Babou.

Om sangskriverne
’Manjana’ er skrevet af en hel hær af dygtige sang-
skrivere, nemlig: Lasse Lindorff, Daniel Rothmann, 
Thomas Sardorf, Karen Rosenberg, Nicolas 
Rebscher, Matthias Zürkler og Johannes Loefller.

Og Lindorff ved, hvad der kræves af en Grand 
Prix-vinder: Han var nemlig én af ophavsmændene 
på Basims ’Cliche Love Song’, der vandt Melodi 
Grand Prix 2014.

Fakta om Babou
•	 Babou	er	20	år,	bor	på	Amager	i	København	og	er	single
•	 Er	født	og	opvokset	i	Aarhus
•	 Blev	student	fra	HHX	i	2014
•	 Deltog	i	X	Factor	2011,	og	måtte	i	den	forbindelse	kvitte	

sit job som ungarbejder i Føtex. Han endte på en samlet 3. 
plads i konkurrencen

•	 Har	siden	da	levet	af	musikken	og	blandt	andet	hittet	med	
Paradise Hotel-titelsangen ’Supernova’
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sang nr. 10

Solist: World of Girls 

Summer Without You

Tekst & musik:
Martin Fliegenschmidt,

Rune Braager og 
David Calvin

René Difs pigegruppe debuterer i Melodi Grand 
Prix med en glad popsang, der med pigernes 
egne ord har gode chancer, fordi den ”sidder 
fast første gang, man hører den”.

Over 500 mødte op, da René Dif fra Aqua i foråret 
2014 afholdte auditions med det formål at skabe 
Danmarks svar på Spice Girls. Nu står 4 piger 
tilbage: Nina, Mette, Camilla og Ivy udgør tilsam-
men World of Girls.

Gruppen udgav singlen ’Weekend Girl’ i efteråret, 
og nu er de klar med opfølgeren. Den hedder ’Sum-
mer Without You’ og skal være med i Melodi Grand 
Prix 2015.

– Vi har gode vinderchancer, fordi vi har en virkelig 
glad popsang. En utrolig velkomponeret sang, der 
bruger alle de gode Grand Prix-tricks. Det er en 
sang, der sidder fast første gang, man hører den, 
mener Nina fra gruppen.

Masser af erfaring
Selv om World of Girls debuterer i Melodi Grand 
Prix, når de indtager GIGANTIUMs scene i Aalborg 
7. februar, har flere af pigerne i gruppen alligevel 
en god portion Grand Prix-erfaring med i bagagen. 
Både Nina og Camilla har nemlig tidligere deltaget
i børnenes MGP; Nina i 2011, Camilla i både 2003 
og 2005.

Gruppens sidste to medlemmer, Mette og Ivy, ligger 
dog heller ikke på den lade side, når det kommer til 

at levere et godt show: De er uddannet fra hen-
holdsvis Det Kongelige Teaters Balletskole i Holste-
bro og Køge Talentakademi.

– Vi giver den gas på en scene og brænder for det, 
vi laver, slutter Mette.

Om sangskriverne
’Summer Without You’ er skrevet af Martin 
Fliegenschmidt, Rune Braager og David Calvin.

Fliegenschmidt har blandt andet skrevet sange til 
Jennifer Braun, mens Daniel Calvin har skrevet for 
TooManyLeftHands.

Rune Braager er en garvet Grand Prix-sangskriver, 
der står bag numre til både Sukkerchok (der deltog 
i Grand Prix 2009 og 2010) og Louise Dubiel (deltog 
i 2013). Herudover har han også skrevet for rock 
mama’en Sanne Salomonsen og Joey Moe.

Fakta om World of Girls
•	 Nina	er	19	år	og	bor	i	Ringsted.	Ivy	er	17	år	og	bor	i	Solrød	

Strand. Mette er 24 år og bor i Aarhus. Camilla er 23 år og bor i 
Haderslev

•	 Nina	er	lærerstuderende,	Ivy	går	på	Skt.	Annæ	Gymnasium,	
Mette studerer ernæring og sundhed, mens Camilla har en HF

•	 Nina	og	Ivy	er	single;	Mette	og	Camilla	har	begge	en	kæreste
•	 Pigerne	blev	udvalgt	til	at	være	med	i	World	of	Girls	blandt	mere	

end 500 fremmødte
•	 World	of	Girls	udgav	’Weekend	Girl’	i	2014
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FAKTA OM MELODI 
GRAND PRIX 2015
•	For første gang kan man på forhånd høre 

alle Grand Prix-deltagernes sange i fuld 
længde

•	Aalborg er Grand Prix-by for sjette gang

•	Gigantium har plads til 6015 Grand 
Prix-publikummer

•	Jacob Riising er vært for anden gang, mens 
Esben Bjerre er debutant

•	687 sange blev indsendt i kampen om at 
være blandt de sidste 10 finalister

•	Den yngste artist i år er 16 år, mens den 
ældste er 40 år

•	 I år er fem regionale fag-juryer med til at 
bestemme, hvem der skal have trofæet

•	Vinderen af Melodi Grand Prix 2015 skal 
dyste på Danmarks vegne til Eurovision 
Song Contest 2015, Østrig

Første stemmerunde Anden stemmerunde finale

Sang Titel
nr.

De 4 finalister
Mit bud

Mine finalepoint

1) LOVE ME LOVE ME ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10 ★ 12 ★

2) MI AMORE ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10 ★ 12 ★

3) NåR VEJE KRYDSES ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10 ★ 12 ★

4) HOTEL A ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10 ★ 12 ★

5) LOVE IS LOVE ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10★ 12 ★

Sara Sukurani Tina og René 

Julie Bjerre Anti Social Media 

 

 
NYE AFSTEMNINGSREGLER 

Afstemningen foregår i år på en ny måde. 
Regionale fagjuryer har igen en finger med 
i spillet, når vi skal finde en sejrsherre i 
Melodi Grand Prix 2015. I år er der fem 
regionale fagjuryer (Hovedstaden, Midtjyl-
land, Nordjylland, Sjælland, Syddanmark), 
som live under showet tildeler pointene 
1-7, 8, 10 og 12 til de 10 artister. 
Samlet afgiver de fem juryer 290 point, og 
seernes stemmer bliver også omregnet til 
290 point. Efter de fem juryer har afgivet 
deres point, får seerne yderligere 5 minut-
ter til at stemme og dermed en ekstra 
chance for at påvirke det endelige resultat.
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Første stemmerunde Anden stemmerunde finale

Sang Titel
nr.

De 4 finalister
Mit bud

Mine finalepoint

6) TæT På MINE DRØMME ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10 ★ 12 ★

7) THE WAY YOU ARE ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10 ★ 12 ★

8) SUITCASE ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10 ★ 12 ★

9) MANJANA ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10 ★ 12 ★

10) SUMMER WITHOUT YOU ★ 4 ★ 6 ★ 8 ★ 10★ 12 ★

Marcel & Soulman Group Cecilie Alexandra Andy Roda

Anne Gadegaard Babou World of Girls 
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NORDJYLLANDS
BEDSTE GAVEKORT

KAN BENYTTES I HELE AALBORG CITYKKKAAANNN BBBEEENNNYYYTTTTTTEEEESSSS III HHHEEELLLEEE AAAAAALLLBBBBOOOORRRRGGGG CCCIIIIITTTTTYYYN BENYTTEESSS III HHELE AAAAALLLBBBOORRGGG CCCIII

!Solid 
Albert Rex
Andy's 
Arnold Busck, Friis  
Arnold Busck
Athena Smykker
B. Young 
Bahne
Bang & Olufsen
Bertoni
Bianco Footwear
Bog & Ide Østeraa
Boulevardens Lys
BOXEN 
BR - Friis 
BR - Bispensgade 
BR - Algade 
Brillegalleriet 
Broe Sadolin Farveland 
Butik Nordjylland 
Butler  
Cafe Klostertorvet
Cafe Saltlageret
Cafe Vi 2 
Caféministeriet 
Carla F 
Casa Blanca  
CC: Christensen 
Change 
Click Aalborg  
Das Bierbar 
Data Discount 
De 4 årstider 
DUUS Vinkjælder 
Ecco Sko Aalborg 
Esprit 

Eurospar
Fandango
Fona
Frisør Lassen & Eriksen
Frisør Poul M
Fru Ronne
Føtex
Gamestop
Ganer & Robenhagen
Gina Tricot - Bispensgade
Gina Tricot - Friis
Giraff en
Glaspusteriet
Guiti
Guldsmed Helbo - Algade
Guldsmed Helbo - Friis
Guldsmed Henrik Ørsnes
Guldsmed N. P. Nielsen 
Guldsmed Ørsnes 
Helsam Aalborg City
HM - Algade
HM - Bispensgade
HM - Friis
Hi-Fi Klubben
Highway 66
Hr. Nielsen
Humac
Huset Pico 
Il Gusto
Imerco
Intersport - Friis
Intersport Sport Dress
Jack & Jones - Bispensgade
Jack & Jones - Friis
Jensens Bøfhus
John Bull Pub 

Jægeren & Lystfi skeren 
Kronen
Keiser Sko
Klitgaard 
LA Bar 
La Bonta 
Le Bar Bat 
Loft by Loftet 
Loftet 
London Pub 
Louis Nielsen 
Mandrup-Poulsen Tapeter 
Manhattan 
Mapp Store 
Marcus 
Maria Gram Eftf.  
Matas - Algade 
Matas - Bispensgade 
Matas - Friis 
Mc Donalds 
MCS 
Modström 
Moshi Moshi Mind 
Mr Walther
Nadias Sandwich
name it - Bispensgade 
name it - Friis 
Napapijri / Sport-Time  
Neye - Bispensgade 
Neye - Friis 
Noa Noa
NORD craft
Normal  
Nyt Syn 
Olgas Oldebørn 
Outfi tters Nation

Pandora
Peak Performance
Pedersen & Nielsen 
Automobilforretning
Penny Lane
Photo Care Centrum Fotolab 
PhotoCare Østerå
Pieces 
Pigen & Trompeten
Profi l Optik - Bredegade
Profi l Optik - Nytorv 
Pusterummet
Q-Park - Friis 
Q-Park - Ved Stranden
Restaurant Prinses Juliana
Richard
Rock Cafeen
Rock Nielsen
Saint Tropez
Salling
San Giovanni
Skjold Burne Vinhandel
Skoringen
Skott
Smykke-Form
Solo
Sportmaster - Bispensgade
Sportmaster - Slotsgade
Sprutten Bodega & Pool Hall 
Stampe Pels
Strøyer
Stæhr 
Surf & Ski 
Synoptik - Algade
Synoptik - Bispensgade
Søgaards Bryghus

Søstrene Grene
TDC
Telenor
Textil Centret
Tiff any
Tiger Of Sweden
Vero Moda - Bispensgade
Vero Moda - Friis
Vila
Wagner - Bredegade
Wagner - Friis
Wunderwear
Zjoos
Zwei Grosse Bier Bar
Aalborg Kongres & Kultur 
Center
Aalborg Teater
Aalborg Zoo

KAN BENYTTES I HELE AALBORG CITY
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Eternitten, Aalborg

 Sponsorerne til årets After Party

Tak for det gode samarbejde

AALBORG EVENTS

aalborgcity.dk

Aalborg Kongres & Kultur Center vil gerne takke...

Lokale Grand Prix hovedsponsorer

Vores bysamarbejdspartnere

NORDJYLLANDS
BEDSTE GAVEKORT
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Arnold Busck, Friis  
Arnold Busck
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B. Young 
Bahne
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BOXEN 
BR - Friis 
BR - Bispensgade 
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Butik Nordjylland 
Butler  
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Cafe Vi 2 
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Carla F 
Casa Blanca  
CC: Christensen 
Change 
Click Aalborg  
Das Bierbar 
Data Discount 
De 4 årstider 
DUUS Vinkjælder 
Ecco Sko Aalborg 
Esprit 

Eurospar
Fandango
Fona
Frisør Lassen & Eriksen
Frisør Poul M
Fru Ronne
Føtex
Gamestop
Ganer & Robenhagen
Gina Tricot - Bispensgade
Gina Tricot - Friis
Giraff en
Glaspusteriet
Guiti
Guldsmed Helbo - Algade
Guldsmed Helbo - Friis
Guldsmed Henrik Ørsnes
Guldsmed N. P. Nielsen 
Guldsmed Ørsnes 
Helsam Aalborg City
HM - Algade
HM - Bispensgade
HM - Friis
Hi-Fi Klubben
Highway 66
Hr. Nielsen
Humac
Huset Pico 
Il Gusto
Imerco
Intersport - Friis
Intersport Sport Dress
Jack & Jones - Bispensgade
Jack & Jones - Friis
Jensens Bøfhus
John Bull Pub 

Jægeren & Lystfi skeren 
Kronen
Keiser Sko
Klitgaard 
LA Bar 
La Bonta 
Le Bar Bat 
Loft by Loftet 
Loftet 
London Pub 
Louis Nielsen 
Mandrup-Poulsen Tapeter 
Manhattan 
Mapp Store 
Marcus 
Maria Gram Eftf.  
Matas - Algade 
Matas - Bispensgade 
Matas - Friis 
Mc Donalds 
MCS 
Modström 
Moshi Moshi Mind 
Mr Walther
Nadias Sandwich
name it - Bispensgade 
name it - Friis 
Napapijri / Sport-Time  
Neye - Bispensgade 
Neye - Friis 
Noa Noa
NORD craft
Normal  
Nyt Syn 
Olgas Oldebørn 
Outfi tters Nation

Pandora
Peak Performance
Pedersen & Nielsen 
Automobilforretning
Penny Lane
Photo Care Centrum Fotolab 
PhotoCare Østerå
Pieces 
Pigen & Trompeten
Profi l Optik - Bredegade
Profi l Optik - Nytorv 
Pusterummet
Q-Park - Friis 
Q-Park - Ved Stranden
Restaurant Prinses Juliana
Richard
Rock Cafeen
Rock Nielsen
Saint Tropez
Salling
San Giovanni
Skjold Burne Vinhandel
Skoringen
Skott
Smykke-Form
Solo
Sportmaster - Bispensgade
Sportmaster - Slotsgade
Sprutten Bodega & Pool Hall 
Stampe Pels
Strøyer
Stæhr 
Surf & Ski 
Synoptik - Algade
Synoptik - Bispensgade
Søgaards Bryghus

Søstrene Grene
TDC
Telenor
Textil Centret
Tiff any
Tiger Of Sweden
Vero Moda - Bispensgade
Vero Moda - Friis
Vila
Wagner - Bredegade
Wagner - Friis
Wunderwear
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Zwei Grosse Bier Bar
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Center
Aalborg Teater
Aalborg Zoo
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ALLE DE FANTASTISKE SANGE FRA 
MELODI GRAND PRIX 2015!

Som bonus får du alle sangene i karaoke versioner
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AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER OG OPEN AIR PRÆSENTERER

Fredag 12. juni
SKOVDALEN
AALBORG

SOMMERKONCERTER I SKOVDALEN

Arr.: Open Air
Billetpris: 595,- inkl.  gebyr

Eneste 
koncert 

i Danmark!

AKKC.DK

30.06.2015
SKOVDALEN 
AALBORG

ENESTE 
KONCERT I 
DANMARK

2015

ARR.: RIM

This tour is promoted by Live Nation and produced by RZO Entertainment, Inc.

BILLET PÅ 
AKKC.DK / BILLETLUGEN.DK

Billetpris: 695,- inkl.  gebyr

ALLE DE FANTASTISKE SANGE FRA 
MELODI GRAND PRIX 2015!

Som bonus får du alle sangene i karaoke versioner
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AKKC.DK
På akkc.dk kan du læse om alle vores arrangementer og købe billetter. 
Naturligvis kan du også holde dig opdateret med de seneste nyheder, ligesom 
du kan få et overblik  over alle sæsonens arrangementer. Skulle du have lyst  til 
at se hele centret indefra, kan du tage på en virtuel tour, og med kort- og  
rutebeskrivelsen er du sikker på, at du altid kan finde vej til AKKC. 

FACEBOOK.COM/AKKC.DK
Hvis du ’Synes godt om’ vores Facebook-side, vil du jævnligt modtage  
opdateringer fra os. Det kan være alt fra den nyeste information om vores  
arrangementer til dugfriske billeder fra koncerter og lignende. Det kan også 
være eksklusive backstage-videoklip, billeder fra livets gang i AKKC eller andre 
sjove ting, du ellers ikke ville få at vide. Som fan af Facebook.com/akkc.dk 
får du desuden adgang til sjove konkurrencer.

AKKC NYHEDSBREV
Som modtager af det månedlige nyhedsbrev fra AKKC får du information om
 nyheder og kommende arrangementer direkte i din indbakke. Du tilmelder dig
nyhedsbrevet via akkc.dk, hvor du frit kan vælge, hvilke nyhedskategorier, 
der interesserer dig. 

AKKC APP
I foråret 2014 lancerede AKKC en app til smartphones. Med et væld af smarte 
features, kan app’en gøre din oplevelse hos os endnu bedre. Eksempelvis 
kan den fortælle, hvor der er ledige p-pladser i nærheden af AKKC. Antallet af 
parkeringspladser opdateres hvert minut, og det betyder, at du aldrig mere 
behøver at køre forgæves til en fyldt parkeringsplads. Naturligvis vil du med 
app’en også få adgang til vores arrangementskalender, e-mailpåmindelser, 
nyheder, billetkøb samt meget mere. App’en er gratis og kan downloades i 
App Store og Google Play og til Windows Phone.
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