Danish Music Awards
melder klar til lørdag
DMA 2020 løber af stablen lørdag aften. Showet vises live på TV 2. Stjerner som
Lukas Graham, Jada, Dizzy Mizz Lizzy, Tessa og Suspekt er med til prisfesten.
Selvom DMA i år foregår i Royal Arena skal man ikke tage fejl. Arrangementet bliver et intimt, topmusikalsk
og corona-sikret gensyn med nogle af Danmarks største musikalske mastodonter. Både Lukas Graham, Tessa,
Branco, The Savage Rose, Suspekt, Drew Sycamore, Dizzy Mizz Lizzy og Lord Siva har takket ja til at optræde.
Hvad aftenens vært Annika Aakjær har i ærmet, kan vi indtil videre kun gisne om.

En kæmpe milepæl at spille til DMA
Drew Sycamore, der hører til de mest spillede artister på dansk radio, er nomineret til to priser ved den
prestigefyldte musikevent. Samtidig er hun en af de artister, der får sin musikalske debut på den eftertragtede
DMA-scene. Drew Sycamore ser frem til weekendens begivenhed:
“Det er en kæmpe milepæl som dansk artist at spille til DMA og ikke mindst være nomineret. Det er stort. Ikke
kun fordi at det er en hyldest fra musikbranchen. Men at få lov til at spille for danskerne derude bag skærmen,
det giver sommerfugle i maven”.
For at DMA overholder alle retningslinjer i forhold til corona, vil den særligt indrettede sal i Royal Arena blot være
gæstet af nominerede artister og et lille antal særligt inviterede gæster. Heldigvis vises samtlige musikalske
indslag live på TV 2 lørdag aften, så alle musikglade danskere kan tage del i festlighederne.

Nomineringer ved DMA 2020
Selvfølgelig er de største navne i dansk musik nomineret til DMA. Biografaktuelle Lukas Graham er nomineret
til ’Årets Radiohit’ og ’Årets Gruppe’, The Minds of 99 er nomineret som ’Årets Sangskriver’ og ’Årets Livenavn’,
Alphabeat er nomineret i ’Årets Gruppe’ og ’Årets Livenavn’, ligesom Christopher er nomineret til ’Årets Radiohit’.
Alligevel fylder nyere musikalske stjerner godt på listen over nominerede til DMA 2020. Et af de seneste års
største kometer Jada er nomineret i hele 4 kategorier. Det samme er dansk raps nye tronfølger Tessa. Og
DMA-debutanterne fra Jung, der har ejet radiofladen med ’Hun kommer tilbage’, er nomineret i 3 kategorier.
Det samme er rapperen ArtigeArdit.

Hitliste-fænomenerne Branco og Gilli
De klarer sig imponerende sammen, og de klarer sig imponerende hver for sig. Hvis man kan tale om lyden af de
år vi lever i netop nu, kan man ikke ignorere hitliste-fænomenerne Branco og Gilli. Begge artister er nomineret til
den smukke bronzestatuette i 3 kategorier. Ganske unikt er det imidlertid, at de i kategorien ’Årets Streaminghit’
sammen er nomineret for to ud af fem sange i kategorien. Herudover er både Branco og Gilli nomineret i ’Årets
Solist’, lige som de sammen er nomineret til ’Årets Album’ for deres fælles værk ’EURO CONNECTION’.
Se listen over samtlige nominerede her.
DMA 2020 er arrangeret af musikselskabernes brancheorganisation IFPI og den nye danske musikstreamingtjeneste Moodagent. Grundet corona er det i år ikke muligt at købe billetter til arrangementet.
DMA sendes live på TV 2 og TV 2 PLAY den 28. november kl. 21.00. DMA kan også efter liveudsendelsen ses
på TV 2 PLAY. Vinderen af DMA’s Ærespris 2020 afsløres i et særligt optaktsprogram på TV 2 fredag den
27. november kl. 21.35
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Fakta om DMA 2020
Afholdelse af DMA i en corona-tid
Til planlægning og afvikling af DMA 2020 har IFPI Danmark hyret et produktionsselskab, som allerede har
indgående erfaring med at afvikle forsvarlige events i en corona-tid, så de lever op til myndighedernes
anbefalinger og retningslinjer.
Konkret betyder det blandt andet for DMA 2020:
• At DMA er et privat arrangement, og at der dermed ikke udbydes billetter til salg.
• At venue er indrettet således, at alle anvisninger om afstand og hygiejnisk praksis kan overholdes.
• At der ikke arrangeres forfester eller efterfester i relation til prisfesten.
• At man er i stand til at agere øjeblikkeligt, såfremt de danske myndigheder melder nye bekendtgørelser og /
eller anbefalinger ud.
Arrangementet vil selvfølgelig overholde alle relevante bekendtgørelser herunder Bekendtgørelse om forbud
mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 og Bekendtgørelse om forbud mod større
forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af
covid-19.
Med andre ord er det tilladt at afholde koncerter med op til 500 personer i alt, så længe deltagerne i al
væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod scenen.

DMA-Akademiet
Hvert år nedsætter IFPI Danmarks bestyrelse et Akademi bestående af 5-6 personer med særlig kunstnerisk
og kommerciel indsigt i musikbranchens aktiviteter. DMA-Akademiet mødes løbende for at diskutere tendenser
i dansk musik. På to udvalgte dage op til DMA afholdes de såkaldte valgdage, som har karakter af pavevalg.
Valgdagene afsluttes nemlig først, når DMA-Akademiet er nået til enighed. DMA-Akademiet mødes på første
valgdag for at finde nominerede i alle relevante kategorier. På anden valgdag mødes man for at finde vindere
blandt de nominerede.
IFPI Danmark ser mangfoldighed som en styrke. Både i forhold til genrer, køn, alder og etnicitet. Medlemmer til
Akademiet udpeges derfor også ud fra deres evne til at kunne anskue musikbranchen fra et helhedsperspektiv
præget af diversitet, ligesom Akademiets medlemmer udpeges på baggrund af bestyrelsens overbevisning om,
at medlemmerne kan sætte sig ud over særinteresser i Akademiets arbejde.
DMA-Akademiet har mandat til at finde nominerede og vindere i alle kategorier på nær: Danish Music Awards’
Ærespris (IFPI’s bestyrelse), Årets Danske Streaminghit og Årets Danske Radiohit. Sidstnævnte to kategorier
defineres af hitlister for den forgangne DMA-periode. Medlemmerne af DMA-Akademiet offentliggøres på
aftenen for DMA.
Formanden for DMA-Akademiet udpeges af IFPI’s bestyrelse og har til opgave at sikre, at DMA-Akademiet
efterlever det foreliggende regelsæt. Formanden har imidlertid ikke indflydelse på, hvilke aktører, der nomineres
og vinder i de relevante kategorier. Læs mere i regelsættet for DMA 2020.
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Hvilke priser kan man vinde ved DMA 2020?
Til DMA 2020 uddeles priser i de 15 følgende kategorier:
Årets Album
Årets Gruppe
Årets Solist
Årets Danske Radiohit
Årets Danske Streaminghit
Årets Nye Navn
Årets Danske Sangskriver
Årets Producer
Årets Livenavn
Årets Nye Livenavn
Årets Bedrift
Årets Forbillede
Danish Music Awards’ Ærespris
Årets Internationale Album
Årets Internationale Hit
For at blive nomineret til DMA 2020 skal man i langt de fleste kategorier have været aktiv med udgivelser
eller koncerter i perioden fredag d. 9. august 2019 til og med torsdag d. 24. september 2020.

Om Moodagent
Savner du også den perfekte playliste? Hos Moodagent vil vi redefinere måden, du streamer musik og
give dig en helt ny musikoplevelse. Slut med upersonlige anbefalinger og problemer med at finde de rette
tracks – med Moodagent får du de bedste skræddersyede anbefalinger samt mulighed for at opdage eller
genopdage musik, der er 100% relevant for dig.
Læs mere om Moodagent på www.moodagent.com

For yderligere info
Lasse Lindholm, formand for DMA-Akademiet og direktør for kommunikation og public affairs i IFPI: lal@ifpi.dk / 26 233 833

