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Ny ”syng med sang” fra Dale & Nilsson 

Efter deres succesfulde debutsingle ”Stik mig en fad”, udgiver DALE & NILSSON nu singlen ”Nu er jeg 45”. 

”Nu er jeg 45” udgives i første omgang på de digitale musikplatforme Spotify, Tidal, ITunes, Google Music, 

Amazon m.fl. og ligger klar til download og streaming fra d. 17/9 2021. 

Selvom Dale & Nilsson kun har eksisteret i 3 måneder, er de allerede blevet spillet i både landsdækkende 

radio og lokalradioer. Singlen ”Stik Mig En Fad” opnåede at være ”bobler” til Dansktoppen, og fik en rigtig 

fin modtagelse rundt om i landet.  

Dale & Nilsson har medvirket i TV-musikprogrammet ”Grib Chancen” og har en aftale med DK4 

Dansktoppen om TV-optagelse i september måned 2021, hvor også den nye single, ”Nu er jeg 45”, vil blive 

optaget. 

Musikken til ”Nu er jeg 45”, er en nyfortolkning af Danny Flower´s nummer, ”Tulsa Time”, som bl.a. Don 

Williams og Eric Clapton gjorde til store hits i 70érne. 

Anmeldelse af Jette Johansson, musikanmelder på dktoppen 

”Musikken sidder jeg og gynger med til, omkvædet er super. 

Jeg synes det er en rigtig god sang med en tekst, som vi er mange, som godt kan 

nikke genkendende til. 

Tillykke med det nye nummer, det bliver godt. I er gode!” 
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Ricki Dale 

 Ricki Dale er en singer/songwriter, som har spillet musik det meste 

af sit liv. 

Det er ikke kun som sanger, at Ricki Dale udmærker sig som 

musiker. Når han indspiller sine sange, spiller han selv de fleste 

instrumenter. 

Ricki begyndte at spille trommer, da han var 6 år gammel, og tre år 

senere kastede han sig over guitaren. 

Som 12-årig opdagede han sit talent for at synge, og denne evne 

har bragt ham hjem til millioner af danskere via tv-shows. 

I 2003 var han blandt de sidste 30 deltagere i programmet Idols på 

tv3, og i 2017 nåede han ”Five-challenge udfordringen i X-Factor, 

med sin duo KEEN. 

På DR's Karriere Kanon har Ricki Dales sange modtaget en hel del 

afspilninger, og det er ikke uvant for ham at stå på scenen foran et 

publikum og sprede masser af glæde. 
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Robert Nilsson 

.. bassist, producer og komponist i Danmark i mere end 40 

år og som har udgivet og produceret et varieret 

musikkatalog, der spænder fra Country, Blues, Rock, Pop 

og Dance til New Age musik. 

Som komponist har Robert produceret musik til tv og 

reklamer, og hans emotionelle og melodiske musik er 

blevet brugt og vist på danske tv-stationer som DR2 og 

TV2. 

Robert Nilsson har bl.a. samarbejdet og turneret med L.P. 

Blues Band, Ashley Mulford, Rockbandet, Birgitte Laugesen 

Blues Band, Soul Meeting, Thomas Kjellerup Band, Anne 

Marie Bush, The Gap, Dicte, Clazz, Per Christoffersen Band, 

Wes Writer (Skrilla), Natalis Ruby, Drew Tyler, Austin Leeds, 

Jessie Lynn Toups og mange flere. 
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Credits: Nu er jeg 45 

Ricki Dale: Lead Vokal, Kor 
Robert Nilsson: Kor, alle instrumenter, Mix and Mastering. 
 
Komponist: Robert Nilsson/Daniel W. "Danny" Flowers 

Forfatter: Robert Nilsson/Ricki Dahl Larsen 

Produceret af: Robert Nilsson 

Single Cover: Robert Nilsson 

Udgivelsesdato: 17/9/2021 

Genre: Country Pop 

ISRC: DKYS32100309 

Katalognummer: NSD202109 

Optagested: Nilsson Studio Helsingør 

Indspilningsdato/år: August 2021 

Pladeselskab: Nilsson Music 

Kontakt 
Tlf.:  +45 20 62 09 85 
Mail: contact@nilssonmusic.com 
Hjemmeside: https://www.nilssonmusic.com/nu-er-jeg-45.html 

Facebook: https://www.facebook.com/dalenilssonmusik 

Elektronisk Presse Kit: https://drive.google.com/Nu er jeg 45 

Merchandise: https://nilsson-music/Nu er jeg 45 

 

Hvis du ønsker yderligere information eller et interview med DALE & NILSSON vedr. musik udgivelser og 

fremtidsplaner, står vi selvfølgelig altid til rådighed. 
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