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danske sukces-pigtredsorkester The
T\"t
Defenders .torsvarer for tiden smukt den
I-f
danske 220 volt musik. Om kort tid starter de
atter et nyt fremstod - oven i kobet pA det
internationale pigtrAdsmarked.
De har fAet pigtrAdens blA stsd. TiI efterAret opnir de ikke alene tusinder af teenageres drom, men adskiilige pigtrAdsorkestres: De skal spille sammen med The Rolling
Stones pi en tourn6 i pigtritlens hjemland,
England.
Ideen til tourneen er de rullende stens engelske manager Eric Easton kommet med.
Invitationen
blev givet under de langhirede
englenderes
nylige
skandinavien-tourne,
hvor danskerne med stor sukces optrAdte som
opvarmere for de bersmte engelske drenge.
Nu skal de gentage sukcessen og vise hvad
de duer til overfor et meget kritisk engelsk
publikum til september under en tre ugers
tourn6.
At det blev The Defenders, der skal vere
de danske ambassadsrer i England kan ikke
overraske, efter at Peter Belli og hans rivaler
netop er kommet hjem derfra. Sammen med
Les Rivals er The Defenders for tiden de eneste danske orkestre pA danske hitlister. The
Defenders plade, ,Cadillac<, er kobt af andre
end lige familien. Den ligger mellem de 10
mest solgte herhjemme.
Orkestret bestAr af:

Rutlolf Hansen, 17 5r og basguitarist. Han
er musikalsk arveligt belastet med en far, der
er musiker. Rudolf Hansen er desuden den
sidst ankomne til orkestret, hvor han har
spillet i halvandet Ar.
Flemming Ssrensen er med sine 20 Ar orkestrets reIdste, er rytmeguitarist og The Defenders' sanger.
Jens Dahl, l8 er og singleguitarist.
I{en Gurlmann, 17 Ar og orkestret trommeslager.
Orkestret har eksisteret i tre Ar, hvor det
har besogt nesten samtlige danske kobsteeder. Inden de drager af til England skal de pA
tourn6 i Jyiland og derefter ti1 Finland, hvor
de tidiigere har optrAdt foran jublende finske
teenagere.
De svenske teenageres reaktion var ikke
stort andereledes end de finskes. MAske var
den endnu bedre. Efter The Defenders optreden i Stockholm sammen med Mick Jagger og Co. har de svenske blade betegnet
orkestret som helt pA toppen. I veldensklasse.
Sveriges storste morgenblad, Dagens Nyheter, kaldte sin anmeldelse af de rullende stens
koncert:
>Dansk orkester siog Rolling Stones<.
Bladets anmelder, en dame, fastsldr derefter, at The Defenders narmest stial billedet
fra de beromte englandere,
>Det ret ukendte (det mA vere i Sverige)

danske orkester blev hilst med noget tamme
klapsalver, men efterlod et >tendt< publikum,
skrev bladet.
Journalisten fastslAr derefter, at det er et
af de mest show-betonede orkestre, hun nogensinde har set optrade pi en tribune. Hun
bruger derefter rosende vendinger som >alsidigt, dygtigt, valdigt humsr og selvironisk<.
De fire danske drenge tager den flotte kritik meget roligt, selv om det er forste gang,
at de skal til Engiand. Det langste de endnu
har veret vak er Skagen og Finland.
Rudolf Hansen sagde efter at have lest den
smukke ros.
- Damen (journalisten) er nok blevet varm
pAen af os...
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