
Pressemeddelelse fra Fire På Stribe 15. okt. 2018: 

 

 

 

En sang om vores selvbilleder 
 

Ny single fra bandet Fire På Stribe sætter ord på følelser, som især forældre kender, når ens 

barn bliver trist og ked af sig selv, på grund af mobning, mangel på selvværd eller 

forventningspres.  

 

"Vi har talt om i bandet, at der er mange mennesker, især de unge, som har svært ved at 

være tilfreds med sig selv. Og at vi som forældre har et ansvar om at minde vores børn om 

hvor meget, de er værd. Det tror jeg, vi har en tendens til at glemme i dagligdagen, og det er 

jo netop dér midt i travlheden, at man har brug at høre det."  

 

Det fortæller Jeanette Christiansen, sanger i bandet Fire På Stribe, hvis kendemærke er at 

skrive sange om situationer, vi selv eller vores nabo oplever gennem livet. Musikalske 

postkort fra danskernes liv, som bandet også kalder det.  

 



"Det er en sang med et budskab om at minde hinanden om alt det, man ikke lige ser, når 

man bare kigger i spejlet. Nemlig hvad vi rummer, og hvad vi har at give hinanden", fortæller 

Morten Wibe, der er en af de to mandlige medlemmer af trioen.  

 

"Inden I Dig" er Fire På Stribes femte udgivelse. Hen over sommeren har bandet også 

udgivet poprock-nummeret "Cykel-love" og balladen "Natten I Madrid".  

 

"Vi kan godt lide at give folk noget positivt med fra vores sange. Inden I Dig kan forhåbentlig 

inspirere folk til at at rose deres barn, ægtefælle eller gode ven for at være den, han/hun 

er", lyder det fra bandets tredje medlem Henrik Kragelund. 

 

Fire På Stribe er: Morten Wibe (guitar og vokal), Jeanette Christiansen (vokal) og Henrik 

Kragelund (guitar og vokal).  

 

"Inden i Dig" er produceret af Rb Sound, v/Rune Braager og udgivet af START! Frederiksberg. 

Sangen er tilgængelig på alle streamingtjenester.  

 

Lyt på Spotify  

https://open.spotify.com/album/3QZTLgXmbSA2k1wzjJXnB1 

 

Lyt på soundcloud 

https://soundcloud.com/firepaastribe/inden-i-dig 

 

Hent cover 
https://drive.google.com/file/d/1VlVqwL-fIod93V_0BWVmkWCRy3fmh06D/view?usp=sharing 
 
Hent bandfotos og bandlogo 
https://photos.app.goo.gl/Sva3eYJmwT7KUz149 
 
Hent udgivelsesinfo & Lyrics 
https://drive.google.com/file/d/17HbWaFPI40ZSxMUVRQvBoYyrdgRxQloi/view?usp=sharing 
 
 
KONTAKT: 

Henrik Kragelund 

Mobil: 3052 5191 

E-mail: booking@firepaastribe.dk 

www.firepaastribe.dk 
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