
 

 

Troels Gustavsen 
Mandag den 21. juni 2021 kl. 20.00  

DR Koncerthuset 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normalpris: 350 kr.  Rabatpris: 270 kr. 

Troels Gustavsen har rystet NOAH-kappen af sig og træder ind i en ny æra. Med udgangspunkt i en musi-
kalsk genfødsel, har han fundet ind til sin kerne som sangskriver og står snart med fuldt band og fornyet 
kreativitet i DR Koncerthuset som: Troels Gustavsen! 

Sidst Troels Gustavsen stod på scenen i Koncertsalen, gik han under navnet NOAH og viste i et samarbejde 
med Danmarks Underholdningsorkester, hvordan man leverer pop fra allerøverste hylde. Nu smider sange-
ren med de fængende popmelodier NOAH-kappen fra sig og træder i stedet ind i DR Koncerthuset som sin 
helt egen i et helt nyt format. 
Troels Christen har nemlig brugt 2020’s stilhed og isolation på at finde ind til sin musikalske core. 

Troels Gustavsen har under navnet NOAH formået at samle danskerne om musikken og samtidig dominere 
dansk airplay og streamingtjenester. 
Gennembruddet kom i 2012 med ’Alt Er Forbi’, og siden har han et utal af udsolgte koncerter i rygsækken 
samt medvirket i Toppen af Poppen. 

Nu står han her, som et af landets største popnavne; Troels Gustavsen og har flippet karrieren som et resul-
tat af 2020-isolationen. En nyfunden inspiration og ikke mindst et ønske om at stikke endnu dybere, favne 
endnu varmere og flyve endnu højere. 

Sangeren er utvivlsomt stadig garant for dansksproget pop fra øverste hylde, krydret med den ikoniske 
stemme og en nordisk tone af melankoli. Det første bevis er den stærkt personlige single ‘Knuste Hjerter’, 
hvor han demonstrerer, at han er i destilleret storform, og at han tør sætte sig selv på spil. 

Troels Gustavsen er for alvor kommet videre – i livet og i musikken. 

Glæd dig til koncerten i DR Koncerthuset, hvor sangeren, springer ud i sit hidtil mest personlige og nærvæ-
rende liveprojekt. 

Link til køb af billetter kan fås ved at kontakte Rikke Aller på rikke.aller@rk.dk  
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