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En af de stærkeste nye stemmer på
musikscenen, Teddy Swims, kommer til
DR Koncerthuset, Studie 2.
TEDDY SWIMS: TOUGH LOVE WORLD TOUR
DR KONCERTHUSET, STUDIE 2
FREDAG 11. MARTS 2022
En af de stærkeste nye stemmer på musikscenen, Teddy Swims, kommer til
DR Koncerthuset, Studie 2.

Teddy Swims annoncerer detaljerne for sin kommende ’Tough Love World
Tour’ i 2022, hvor han kommer forbi DR Koncerthuset, Studie 2 fredag 11.
marts. Den tre måneder lange internationale tour starter i Belfast, UK inden
den drager videre til en række europæiske lande og afsluttes i USA.
Billetsalget starter fredag 24. september kl. 10.00. Det bliver de første shows
i forlængelse af hans kommende EP ’Tough Love’ der udkommer i starten af
2022.
Jaten Dimsdale, bedre kendt som Teddy Swims, er en amerikansk singersongwriter fra Atlanta, GA. Som barn dedikerede han sit liv til musikken, men
det var først efter at have lavet musik i ti år at han i 2019 fik sit store
gennembrud, da han begyndte at streame cover-sange fra sit hjemmestudie.
Teddy Swims satte ild til internettet og opnåede hurtigt millioner af views på
sine videoer på bl.a. TikTok og YouTube. Hans showstoppende musikalske
stil, der kan beskrives som en blanding af soul og R&B, tilført rå rock energi
og hip-hop swagger, bundet sammen af en jordskælvende vokal, gik rent ind
hos hans hurtigt voksende fanbase.
Efter at have fundet succes med sine cover-sange begyndte Teddy Swims at
udgive sine egne orignale numre, og blev bl.a. inviteret ind for at optræde i
The Kelly Clarkson Show og The Late Show med Stephen Colbert. Debut
EP’en ’Unlearning’ udkom tidligere i år og modtog stor ros af anmeldere, bl.a.
Rolling Stone som beskrev Teddys stemme som “[a] silky voice that slides right
into country, hip-hop, and classic soul.” Senest har Teddy været aktuel med
sangen ’Simple Things’, som hurtigt antændte TikTok og fik millioner af views
med en teaser hvor han synger nummeret. Om sangen skrev Consequence of
Sound: “Teddy Swims can truly move mountains with his colossal voice.”
Billetpriser: 225 kr. + gebyr
Billetsalget starter 24. september kl. 10.00 via livenation.dk og
drkoncerthuset.dk
Live Nation presale: torsdag 23. september kl. 10.00

Live Nation er verdens førende producent og formidler af live entertainment
oplevelser. På verdensplan bliver det til + 25.000 årlige koncerter og mere

end 68 millioner solgte billetter. Live Nation Denmark er Danmarks førende
koncertbureau med 50 engagerede medarbejdere der holder til på
Frederiksberg Allé i København. Vi producerer alt fra mindre klubshows til
arenakoncerter og store udendørskoncerter. Vores udbud spænder fra ny
upcoming musik til mere etablerede kunstnere. COPENHELL Festivalen på
Refshaleøen, og Heartland Festivalen ved Egeskov Slot på Fyn, PDH Music og
Luger Denmark er ligeledes en del af Live Nation Danmark familien. Vi ønsker
at tilbyde vores gæster det bedste; både før, under og efter arrangementet
med musik- og begivenhedsrige oplevelser man husker for livet.
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