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Det populære skotske band RUNRIG har valgt Fredericia, som udgangspunkt for flere helt 
aktuelle begivenheder 

Den 29. Januar udsender Runrig deres nye album ”The Story”. Hele lanceringen i Danmark får udgangs-
punkt i Fredericia. 

Aftenen før release, den 28. januar kl. 20.00, præsenterer Runrig albummet på spillestedet Bruunske 
Pakhus i Fredericia under titlen “The Story of The Story”. Her går 5 af bandets medlemmer på scenen for 
at fortælle om de 42 år som et af Europas mest kontinuerligt populære folk-rockbands samt naturligvis alt 
om det nye album. 

Det bliver uden tvivl en spændende aften med anekdoter og passager fra de mange år på de store scener i 
forskellige lande. En del af Runrigs historie tager sit udgangspunkt i det nordlige Scotland, hvorfra meget af 
inspirationen til de mange sange er hentet. Således også de nye sange på ”The Story”.  

Koncertdatoer offentliggøres 

Denne aften offentliggøres også steder og datoer for Runrigs 4 store sommerkoncerter i Danmark, og det 
er information, som Runrigs fans har ventet længe på. Uden at afsløre for meget kan det allerede nu 
oplyses, at en af disse datoer har særlig interesse for Fredericia og omegn. 

Efter præsentationen bliver der mulighed for i fælleskab at lytte til et udvalg af de nye sange fra “The 
Story.” Da der kun bliver plads til 150 gæster, vil der udelukkende være adgang for pressen og særligt 
indbudte gæster. 

Pop-up shop i Fredericia 

Dagen efter, den 29. Januar kl. 14, åbner Runrig en pop-up shop i Gothersgade 2 i Fredericia. På dagen vil 
Runrig være i butikken mellem kl. 14 og 17 for at skrive autografer på albums som er købt i butikken eller i 
andre af byens butikker. Butikken er også åben lørdag d. 30. januar mellem kl. 10 og kl. 14.  
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The Story – det nye album. 

En række internationale journalister blev kort før jul samlet omkring Runrig i Glasgow. Her gav bandet 
disse mediefolk mulighed for et sniglytte til hele det nye album. Meldingerne var efterfølgende 
krystalklare: Dette er det bedste album, de bedste sange og den flotteste produktion fra Runrig gennem de sidste næsten 
20 år. 

Det er 9 år siden seneste studiealbum fra skotterne så dagens lys. Der var derfor stor spænding om 
hvorvidt, det ville lykkes Runrig at leve op til de store forventninger om at lave et virkeligt unikt album. At 
dømme ud fra de første vurderinger fra fagfolk er det altså lykkes til fulde. Der er en klar rød tråd gennem 
hele albummet, som for de fleste af sangenes vedkommende fører direkte fra til albummets titel ”The 
Story”. 

Bandets yngste mand, keyboardspilleren Brian Hurren, har for første gang produceret et album for og med 
Runrig. Naturligvis vil det altid være en udfordring at producere et album for sit eget band, men med den 
respekt, som Brian nyder fra de øvrige bandmedlemmer, var det muligt at gennemføre en rigtig god 
indspilnings-session. Det er lykkes Brian at skabe fornyelse i lydbilledet. Man kan roligt sige fornyelse, men 
med rødder i den velkendte og populære store, flotte Runrig folk-rock lyd.  

Albummet udsendes både på vinyl og CD. Vinylen bliver en dobbelt LP, der udkommer i et begrænset og 
individuelt nummereret oplag på 800 stk. CD’en udkommer i en virkelig flot  ”hard-book”-version, som 
også  kun optrykkes i et begrænset oplag. Herefter vil det være muligt at købe både CD og LP i mere 
almindelige versioner.  

The Story er Runrigs 14. originalalbum, og bandet har meddelt, at det bliver det sidste studiealbum fra 
deres side. 

Runrig “The Story” udkommer 29. januar 2016 på CD og vinyl. 
Pressekontakt: REO Records, Jens Ove Friis, 20 750 700, jof@robinentertainment.dk

�2

mailto:jof@robinentertainment.dk

