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Den 29. januar udsender skotske Runrig sit 14. album,”The Story”. På forhånd har bandet meddelt, at dette 
er det sidste studiealbum fra deres hånd. 

Det er 9 år siden, der sidst kom en samling nye sange fra det populære keltisk-inspirerede folkrock band, og 
der var på forhånd knyttet store forventninger til et udspil, som har været så lang tid undervejs.

“The Story” blev kort før jul præsenteret for en række internationale journalister og musikfolk i Glasgow. 
Bedømt ud fra foreløbige udmeldinger fra nogle af disse er ”The Story” blandt de bedste Runrig-albums 
nogensinde. 

Albummet indeholder en række utroligt stærke sange, der som altid skrevet af brødrene Rory og Calum 
Macdonald, som for 42 år siden var med til at danne bandet. De nye sange handler ikke unaturligt om de 
mange år som en del af et stort band og om de drømme som lå bag. 

Bandets yngste medlem, den 35-årige keyboardspiller Brian Hurren, har for første gang produceret et 
Runrig-album. Han har  formået at skabe en fornyelse af lyden men stadig med grundlag i den store, 
velkendte og populære keltiske rocklyd, som altid har været kendetegnende for Runrig.

The Story of The Story 

Runrig kommer til Danmark for at præsentere det nye album. Det sker i Fredericia på det Bruunske 
Pakhus, torsdag den 28. Januar kl. 20.00. Her fortæller de fra scenen ”The Story of The Story”, hvorefter 
der bliver mulighed for eksklusive interviews med bandet. Samme aften offentliggøres de 4 sommer-
koncerter, som bandet spiller i Danmark i år.
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De 5 indendørskoncerter, som Runrig spiller i Danmark i marts, er enten allerede udsolgte eller tæt  på 
udsolgte. 

Tourplan forår 2016: 
1. marts, Greve (udsolgt) 
2. marts, Vejle  
3. marts, Haderslev (Få billetter)  
4. marts, Odense (Få billetter)  
5. marts, Skive 

Runrig er: 
Rory Macdonald – bas, vocal  
Bruce Guthro – vocal  
Calum Macdonald – perc. 
Malcolm Jones – guitar 
Iain Bayne – trommer 
Brian Hurren - keyboards

PRESSEKONTAKT: 

Jens Ove Friis (JOF) 
Direktør 
REO - Robin Entertainment Org.  
20 750 700 
 jof@robinentertainment.dk
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Runrig “The Story” udkommer 29. januar 2016  
på CD og vinyl.
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