Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 indbyder til koncert i Skagen
Kirke lørdag den 18. juli kl. 19:30 med gruppen Dissing og Las.
Biletter kan købes ved indgangen fra kl. 18.45. Pris pp pris: 150.-kr
/100.-kr for medlemmer. Betal kontant eller med Mobile-Pay.
Dissing og Las bandet er brødrene Rasmus og Jonas samt Las Nissen - de
er Ubesværet elegance -og røverhistorier.
Når Dissing & Las går på scenen i 2020 er det med en selvfølgelighed, der
får alle til at sænke skuldrene og åbne hjertet. Sange og historier fører os
ud i en fantasifuld version af voksenlivet, hvor lykke og hårde tider, og
det ind imellem, kommer under kærlig behandling. Der er ingen der
spiller sammen som Dissing & Las. Den indbyrdes forståelse og smidige
timing, der præger musikken, er i særklasse.
De udstod deres første musikalske læretid hos Povl Dissing, og da de for
et par år siden valgte at stå på egne ben under navnet Dissing & Las,
beviste de øjeblikkeligt, at de tilhører den absolutte top indenfor den nye
generation af dansksproget rock- og bluesmusikere. Med de to album
’Lige Præcis’ (2008) og ’Balladen med Bartof’(2010) i bagagen har Las
Nissen samt brødrene Rasmus og Jonas Dissing for alvor slået deres navn
fast i den brede offentlighed, og trioen er i dag etableret som en unik
enhed, der med præcision og ekstrem samhørighed har fundet sin helt
egen lyd og musikalske univers.
Dissing-familiens nye generation har med deres to udgivelser allerede
høstet masser af kritikerros fra danske anmeldere for netop at bringe
deres eget unikke udtryk i spil. Samtidig giver de med deres tekster et
både intelligent, vedkommende og nuanceret billede af dagens Danmark.
Arven fra den ældre Dissing ligger som en smuk og kærlig tone i bunden
af trioens tekster og lyd, men med fornyede kræfter har de sat ind, og
Dissing & Las er i disse år i deres livs form som sangskrivere og musikere.

