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Klausuleret til onsdag d. 11. maj kl. 08.00 

Phlake og Suspekt fuldender årets 
Grøn program   

  

I dag kan Tuborg og Muskelsvindfonden løfte sløret for, hvilke to navne, der 
fuldender årest Grøn-program. Der er tale om ingen ringere end hitmagerne Phlake 

og den legendariske rapgruppe Suspekt, der således gør Tessa, Christopher, 
Andreas Odbjerg, Drew Sycamore, Carpark North og D-A-D selskab, når Grøn 

drager rundt til otte danske byer i perioden fra 21. til 31. juli 2022.  
   

Selvom Phlake og Suspekt har erobret vidt forskellige dele af det musikalske landskab, 
har de alligevel flere ting til fælles: De er begge stærkt populære grupper, der både har 
vundet publikums og anmeldernes gunst.  
  
Derudover er de også begge to at finde på dette års Grøn-plakat. Suspekt kan til sommer 
opleves på Grøn for femte gang, mens det er anden gang, at Phlake er med. Med disse to 
navne er programmet for Grøn 2022 desuden fuldendt.  
  
Phlake ser frem til at vende tilbage på Grøn:   
  
”Endelig skal vi spille på GRØN igen! Vi glæder os bare til at komme ud på græs igen, og 
blive sluppet fri sammen med alle dem, som kommer og ser koncerter. Det er første gang i 
3 år, at der bliver spillet ægte sommerkoncerter, og det glæder vi os helt hjernedødt meget 
til!”  
  
Phlake tordnede i 2016 ind på de danske hitlister med kæmpe hits som ’Pregnant’ og 
’Angel Zoo’ fra debutalbummet ’Slush Hours’, der høstede hele 5 priser ved Danish Music 
Award i 2016 - bl.a. for ’Årets Album’. Gruppen var det mest spillede danske navn på P3 i 
både 2016 og 2017, og i 2018 var ’The Rascal’ det mest spillede danske nummer på 
dansk radio.  
  
I slutningen af oktober 2021 udsendte Phlake første single fra et nyt albumforløb. 
Nummeret 'Vendetta' cementerede bandets position som et af de mest populære 
musiknavne herhjemme og blev også P3's Uundgåelige. I april i år fulgte duoen op med 
deres nyeste single, ’10 Feet’”. Phlake havde debut på Grøn i 2018.  
  
Suspekt glæder sig til fænomenal sommer  
  
Den danske rapgruppe Suspekt har i årtier blæst danskerne bagover med udfordrende 
tekster fra hjemegnen Albertslund. Suspekt har vundet indpas i toppen af dansk hiphop og 
skubbet grænserne for, hvad man kan synge om.   
  
Der er altid garanti for et vildt og overraskende liveshow, når de pumper liv og energi i 
scenen og publikum. Suspekt er med på Grøn for 5. gang til sommer, og de var i 2016 
også ’Plads til forskelle’-ambassadører. Suspekt fortæller:   
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“Der er gang i Danmark igen, og vi glæder os helt ekseptionelt til at skulle tournere rundt 
med Grøn igen - særligt fordi hele Plads-til-forskelle tankegangen betyder meget for os! 
Der skal være plads til alle, og vi skal alle have lov til at have vores forskelligheder. Det 
bliver en fænomenal sommer!”  
  
Suspekt har vundet et hav af priser og anerkendelser, bl.a. Danish Music Award for Årets 
Dansk Gruppe i både 2020 og 2015.   
   
  

Grøn er endelig tilbage   
Efter to år i corona-dvale er Tuborg og Muskelsvindfonden igen klar til at præsentere 
Grøn, der til juli vil fylde de grønne plæner i otte danske byer med god musik, læskende 
drikkevarer og det helt særlige Grøn-fællesskab.     
  

Det hele starter på Amager d. 21. juli og herefter besøger Grøn Kolding d. 22. juli, Aarhus 
d. 23. juli, Aalborg d. 24. juli, Esbjerg d. 28. juli, Odense d. 29. juli, Næstved d. 30. juli og 
slutter med et brag i Valby d. 31. juli.    
  

Se turnéplanen herunder. Billetter og yderligere information om Grøn 2022 kan findes på 
grønkoncert.dk.    
  

For pressehenvendelser, kontakt venligst:    
Stine Albrechtsen · stine@have.dk · 30 24 14 00   
Sofie Klindrup · sofiek@have.dk · 25 48 37 49   
   
—   
   

Om Grøn    
I snart fire årtier har Tuborg og Muskelsvindfonden med Grøn skabt musikalske oplevelser 
og fællesskaber på tværs af handicap, alder, etnicitet, køn, seksualitet og religion. 
Overskuddet fra koncerterne går til Muskelsvindfondens arbejde med at skabe Plads til 
forskelle, hvilket har til formål at skabe større mangfoldighed i det danske samfund. I 2021 
kæmpede arrangørerne bag Grøn til det sidste for at afvikle en skræddersyet koncert-
model med sektionsopdelinger af pladsen og en længere turplan end normalt for at kunne 
huse publikum – men planerne blev til sidst aflyst på grund af Covid-19. Tuborg og 
Muskelsvindfonden melder klar til 2022 og glæder sig til endnu en gang at lave Grøn i hele 
Danmark.     
   

Om Muskelsvindfonden    
Muskelsvindfonden er en forening, et fællesskab og en bevægelse. Den blev skabt af og 
for mennesker med muskelsvind, men den er også en samling fantastiske pårørende, 
passionerede medarbejdere, engagerede samarbejdspartnere og mere end 1.000 frivillige, 
der er med til at sætte verden i bevægelse.     
Muskelsvindfonden samler danskerne, mens den samler ind. Og siden 1983 har 
Muskelsvindfonden sammen med Tuborg samlet danskere til Grøn i et unikt og 
mangfoldigt fællesskab, hvor overskuddet går til at skabe plads til forskelle.    
Sammen med samarbejdspartnere samler Grøn også særskilt ind til en årlig Plads til 

https://groenkoncert.dk/
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forskelle-pris, som uddeles til et initiativ, som understøtter Muskelsvindfondens vision om 
plads til forskelle.    
    
Om Tuborg      
Tuborg blev grundlagt i 1873, og er siden blevet danskernes foretrukne ølmærke. Tuborg 
har gennem fem årtier haft et stort engagement i musikken og det fællesskab, det 
bibringer mellem danskerne. Gennem tætte partnerskaber med både det danske 
musikmiljø og koncert-og festivalarrangører, har Tuborg medvirket til, at danskerne hvert 
år kan mødes til fællesskab, unikke musikoplevelser og iskolde øl. Tuborg var med til at 
skabe grundstenen til Grøn tilbage i 1983 og har været medarrangør lige siden.    
   

Tourplan 2022:     
21. juli: Amager     
22. juli: Kolding     
23. juli: Aarhus     
24.juli: Aalborg     
28.juli: Esbjerg     
29 juli: Odense    
30. juli: Næstved    
31. juli: Valby     
    
Grøn på de sociale medier    
Officielt hashtag: #Grøn22    
Facebook: facebook.com/groenkoncert    
Instagram: Groenkoncert    
Snapchat: Groenkoncert    
YouTube: Grøn Koncert    
TikTok: Groenkoncert    
  
 


