
Dans & Lær: "Mursejler" 
Med deres helt særlige blanding af 
gamle båndoptagelser af fuglekald og 
håndspillet elektronisk musik skaber 
Dans & Lær en unik musikoplevelse 
både live og på indspilninger. På 
deres seneste single "Mursejler" har 
kvintetten fået hjælp fra produceren 
Joshua (Kent, Mew m.fl) til at skubbe 
deres fuglebaserede musik i en ny og 
mere skarptskåret retning. 

Mursejleren er uløseligt forbundet med 
den flygtige danske sommer, idet den 
overvintrer i Afrika og kun er at finde i 
Danmark fra maj til september. Drevet frem af et houseklingende keyboard, et simpelt 
beat, en tung synthbas, en vemodig guitarfigur og et ordrigt omkvæd forsøger Dans & 
Lær på "Mursejler" at indfange den blanding af energi og vemod, der kendetegner den 
korte danske sommer.

"Mursejler" er mixet af den erfarne producer og lydtroldmand Joshua, som midt i en 
igangværende verdensturné med MØ fandt tiden til at højglanspolere fuglebandets 
indspilninger på et hotelværelse i Korea.

"Mursejler" udgives digitalt på Dans & Lærs eget selskab d. 29. august.

Dans & Lær kan opleves live på Stengade i København d. 18. november og forventer 
at føje et par koncerter mere til kalenderen i efteråret.  

Mursejleren
Mursejleren (latinsk navn: Apus apus) er beslægtet med svaler, men har betydeligt 
længere vinger. Den er blandt de hurtigste flyvere med en topfart på omkring 120 km/t. 
I Danmark er mursejleren især at finde i byerne, hvor den yngler og søger føde 
sommeren igennem. Den overvintrer i Afrika og kan typisk ses og høres i Danmark fra 
maj til september. Mursejleren er designet til et liv i luften. Dens ben og fødder er så 
små, at den hverken kan bevæge sig rund på jorden eller sidde på elledninger. Al føde 
og redemateriale fanges i luften, og mursejleren sover endda også, mens den er på 
vingerne. Mursejlere ses ofte flyvende i flok og giver sig til kende med et lyst, kraftigt 
skrig.



Dans & Lær 
- komponerede "Mursejler" under en øveweekend i tangentspiller Lars Meilings hus på Amager. 
Efterfølgende er indspilningerne kommet i hus i trommeslager Frederik Schumann og bassist 
Andreas Halbergs studie på Nørrebro. Guitarindspilningerne foregik i Eastbourne på den 
engelske sydkyst, hvor guitarist Bjarke Søballe Andersen bor. 

- består af
Bjarke Søballe Andersen (guitar, sang)
Lars Meiling (synth, samples, sang)
Frederik Schumann (trommer, sang)
Andreas Halberg (bas, sang)
Rasmus Jusjong (percussion, sang)

- har udgivet tre album
"Havens Fugle" (2010)
"Flere Fugle" (2012)
"New Zealand" (2014)

- har optrådt sammen med bl.a. naturspecialist og tegner Jens Olesen, manden bag Bennys 
Badekar, Flemming Quist Møller, og ornitologen, der har lagt stemme til de fleste Dans & Lær-
numre, Ole Geertz-Hansen.

- Singlen "Gulbug" fik i 2015 en prestigefuld plads på den seneste Buddha Bar-compilation (den 
17. i rækken).

- Alle numre med Dans & Lær er baseret på allerede eksisterende bånd/LP'er med 
fuglestemmer - langt de fleste tager udgangspunkt i kassettebåndet "Havens Fugle", som blev 
udgivet af Dans Ornitologisk Forening i 1968.


