Oslo september 2015

DFDS Seaways med ny runde RockCruise

Opplev Team Me og Kråkesølv til sjøs
I 10 år har DFDS invitert kjente artister om bord til sitt årlige RockCruise, på
seilasen mellom Oslo og København. I år er Team Me og Kråkesølv de norske
trekkplastrene.
-- Vi synes det er veldig stas å få invitere nettopp disse artistene om bord på
Københavnbåten i år. Vi har hatt stor suksess med RockCruise tidligere, og våre danske og
norske gjester synes det er supert å kunne kombinere et storbycruise med en unik
konsertopplevelse om bord. Det skapes et veldig nært forhold mellom artistene og publikum,
når konserten foregår på en liten scene om bord på et skip, sammenlignet med en stor
konsertarena i Oslo, sier Claus Hedeager Pedersen, markedssjef i DFDS Seaways Norge.
I løpet av 10 år med RockCruise har stjernenavn som blant andre Kaizers Orchestra, Big
Bang, Kim Larsen, Marit Larsen, Ingrid Olava, Donkeyboy og Thomas Dybdahl gitt
konsertopplevelser på DFDS.
Bandet Team Me, som har tatt Norge med storm de siste årene, gleder seg stort til å få spille
på Københavnbåten fredag 2. oktober.
-- To av oss spilte i et danseband før, som het Dansolini, og da var ett at våre store mål å få
spille på danskebåten. Men så ble vi tilbudt plasser i detta poporkesteret her, og da rakna
både dansebandet og danseband-drømmene. Så detta er en drøm som endelig går i
oppfyllelse, sier Simen Sandbæk Skari i Team Me.
Også det populære rockebandet fra Bodø, Kråkesølv, hadde vanskelig for å takke nei til å
spille konsert 2. oktober.
-- Når man får mulighet til å spille konsert om bord på en båt er det vanskelig å si nei. Folk
forbinder kanskje danskebåten med en litt annen musikk, og et litt annet format enn det man
får oppleve på RockCruise. Å reise med båt er noe av det beste man kan gjøre, og når man
får lov til å gå på rockekonsert samtidig kan det ikke bli stort bedre. Vi håper det kommer bra
med folk, og forventer oss et smilende og engasjert publikum, sier Petter Unstad i bandet.
Et RockCruise inkludert reisen tur/retur København med lugar, kan bookes på
http://www.dfdsseaways.no/minicruise/rockcruise
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