
 

 
 

Mens naturen er i højeste gear er hjernebølger så tunge som neutron 

stjerner. Lydbølger, imidlertid, er ikke; de er som en sol der stadig brænder, 

endnu ikke mørk og tung. Vores personlige musikalske sol er meget aktiv i 

disse dage og kaster flittigt brændende stråler af sig. Og noget er blevet født 

her, for tidligt!  

Komplementaritet er måske det der bedst beskriver og definerer DEER BEAR. Ying og 
Yang-parallellen bliver tydligere når de 2 medlemmers musikalske fortid ridses op, som 
på alle måder gør dem et umage par: Den kvindelige part er Anne Hjort, en 
konservatorieuddannet sangerinde med baggrund i elektro-poppen. Hendes 
mandellige modpart er Lars Bjørn-Hansen, der normalvis er frontmand i det 
kritikeroste death metal band Koldborn. Men her er ingen death metal, ingen 
insisterende aggression, ingen skrigen. 

Deres sound og sangskrivning, med sin introspektive og nedtonede stemning, står i 
skøn kontrast til modernitet, og det er påfaldende hvordan der søges og skabes et 
traditionelt indblik og et organisk output. Stilen kan vel nok betegnes som melankolsk 
pop-folk og mens lyden er varm og behagelig så er de lyriske emner det langt fra. Mens 
man lytter til den akustiske western guitar og det dejligt balancerede klaverspil 
begynder man at bemærke de ubesværede vokaler og lydbilledet, der mest af alt 
minder om et idyllisk grønt landskab i fuld flor, der transformeres til en kold og 
forblæst vinter-indhyllet skov.    

Musikken, og ordene der der kommer I kølvandet, er intet andet end et tilflugtsrum fra 
verden. Musik kan i virkeligheden ikke gøre andet end at udsætte lidelse: musik er 
hjertets rustning. Dette er grunden til at de laver musik: for at flygte og for at lindre. 
De sange DEER BEAR har skrevet handler om livet og om hvor ufrivilligt det til tider er 
at tage del i det. 
Klaveret, strygerne, trommerne, bassen og stemmerne kommer fra deres hjerter og fra 
vinden, træerne og havet på jorden som i bund og  grund er det samme sted. De åbner 
en dør til sørgmodighed. Sørgmodighed er et forstørrelsesglas når det bruges med 
mod. Åbn dig for det; inviter sørgmodighed ind når det står på dit dørtrin, altid ivrig og 
klar. På dørtrinnet til dit mentale hus hvor du tilbringer hele dit liv låst væk fra alt 
andet; i dit House Behind the Eyes. 
Deres akkorder og tekster vil lade dig åbne denne dør og hundene i kælderen vil 
stoppe deres gøen og dine dæmoner vil holde vejret. Blot for et øjeblik. 

Denne plade vil gøre dig i stand til at samle kræfter til de dage og nætter der kommer. 
For dage og nætter ruller endeløst ind som bølger der slår mod din ramponerede båd. 
Deres tekster omhandler mange ting men mest af alt prøver de at gengive melankolske 
sandheder. En sådan sandhed er at du skal behandle dig selv og andre med kærlighed 
og nænsomhed for bare det at eksistere er lidelse nok.  

Musik er en måde at glemme og er den mest barmhjertige ting DEER BEAR kan tilbyde. 

               SELLING POINTS: 
• DEER BEAR udgiver deres debut album I foråret 2012. 
• DEER BEAR turnerer Denmark I efteråret 2011 med I alt 13 datoer. 
• DEER BEAR spillede Danmarks Grimmeste Festival i august 2011. 
• DEER BEAR spillede SPOT Festival I maj 2011.  
• DEER BEAR spillede South by Southwest i marts 2011. 

• DEER BEAR har supportet Keith Caputo, Peter,Bjorn & John og Of Montreal. 
 
  Tjek www.deerbear.com & www.facebook.com/deerbearband for yderligere info. 
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Trackliste: 
Side 1: 

01: Sunrise 
02: No Choice 

 

Side 2: 
03: The Other Side 

04: Rain Wash Away 

05: Birth & Death Are Sisters* 

*: Haunted rehearsel room version! 

 

 
DEER BEAR er: 

       Lars Bjørn-Hansen – Sang & guitar 

Anne Hjort – Sang & klaver 

 

Gæstemusikere: 

Mikkel Bøggild – Banjo, lap steel, glockenspiel, 

percussusion & elektrisk guitar  

Mads Uldall-Jessen – Kontrabas 
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