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DMA blev Drew Sycamores og Andreas Odbjergs aften  

Dansk musiks fornemmeste priser blev i aften uddelt ved Danish Music Awards 2021. Her kunne både 

Drew Sycamore og Andreas Odbjerg tage videre til nattefest med to bronzestatuetter under armen. 

Også artister som The Minds of 99, Tessa og Artigeardit blev belønnet for deres musikalske 

præstationer. 

Danish Music Awards var noget ganske særligt i år. I en hangar i Værløse havde man skabt hele syv scener, 

hvorfra aftenens vært og en række af dansk musiks største navne var med til at skabe en unik aften for en 

lille gruppe inviterede gæster.  

Vigtigst af alt blev der uddelt priser til danske musikere, som har markeret sig særligt imponerende i det 

forgangne år. Drew Sycamore, der også spillede live til prisfesten, blev hyldet med to priser til den eksklusive 

prisfest. Den dansk-walisiske sanger vandt både prisen som Årets Danske Solist og kunne også hjemtage Årets 

Danske Radiohit for ”45 Fahrenheit Girl”. 

Andreas Odbjerg havde også en travl aften. Udover at spille sangen ”STOR MAND” live sammen med Tobias 

Rahim, gik Andreas Odbjerg på podiet for at modtage prisen som Årets Nye Danske Navn. Prisen blev givet 

til ham for hans virke som artist. Herudover modtog det fremadstormende fænomen fra Fyn også prisen som 

Årets Danske Sangskriver. Udover at stå bag egne hits som ”i morgen er der også en dag”, er Andreas Odbjerg 

involveret i flere af de andre store landeplager fra det forgangne år. Det drejer sig blandt andet om Tobias 

Rahims ”STOR MAND”, Drew Sycamores ”45 Fahrenheit Girl” og Ericka Janes ”I Say Stupid Things”. 

Rapmusikken lever i bedste velgående 

Rasmus Seebach spillede samtidig en helt central rolle til DMA som modtager af Danish Music Awards’ 

Ærespris. Rappen satte imidlertid også sit tydelige aftryk på prisfesten. Artigeardit tog den prestigefyldte pris 

for Årets Danske Album, som han fik for ”Held & Lykke Med At Komme Hjem”. KIDD løb med prisen for Årets 

Danske Streaminghit for saxofon-genfødslen ”Buongiorno”, og kollektivet B.O.C, der består af Gilli, Benny 

Jamz og KESI, fik prisen som Årets Danske Gruppe. Og Tessa, der i 2020 vandt prisen som Årets Nye Danske 

Navn fik revanche mod sidste års corona-nedlukning af spillesteder, da hun i år blev hædret som Årets Nye 

Danske Livenavn. Ikke uventet vandt The Minds of 99 i øvrigt den tunge livekategori Årets Danske Livenavn 

for deres imponerende september-koncert i et udsolgt Parken. 

Prisen som Årets Danske Producer gik til en producer med massiv international succes. En stolt Sylvester 

Sivertsen (SLY) var fløjet hjem fra Los Angeles for at hente en smuk bronzestatuette for sit arbejde med blandt 

andet Dua Lipas “ We’re Good”, Shawn Mendes’ “Higher”, MØ’s “Live to Survive” og Sigrids ”Mirror”. 

Også internationale priser til DMA 

DMA er primært en fest for den danske musik, men der uddeles også priser i to internationale kategorier. I 

kategorien Årets Internationale Album gik prisen til Olivia Rodrigo for albummet ”SOUR”, mens Lil Nas X vandt 

Årets Internationale Hit for ”MONTERO (Call Me By Your Name)”. 

Danish Music Awards 2021 er arrangeret af musikselskabernes brancheorganisation IFPI i samarbejde med 

TV 2. Showet vises i sin fulde længde på TV 2 søndag aften kl. 21.05 og er tilgængeligt på TV 2 PLAY fra 

morgenstunden. 
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Samlet oversigt over vindere ved DMA 2021: 

Årets Danske Album:  Artigeardit - Held & Lykke Med At Komme Hjem (Universal Music) 

Årets Danske Gruppe:  Benny Jamz, Gilli, KESI (B.O.C) (MXIII / disco:wax / Sony Music) 

Årets Danske Solist:  Drew Sycamore (Warner Music)  

Årets Danske Radiohit:  Drew Sycamore - 45 Fahrenheit Girl (Warner Music) 

Årets Danske Streaminghit:  KIDD - Buongiorno (Universal Music) 

Årets Nye Danske Navn: andreas odbjerg (Universal Music) 

Årets Danske Sangskriver: andreas odbjerg - for sit arbejde med bl.a. ”i morgen er der også en dag”, 

Tobias Rahims ”STOR MAND”, Drew Sycamores ”45 Fahrenheit Girl” og Ericka 

Janes ”I Say Stupid Things”  

Årets Danske Producer: Sylvester Sivertsen (SLY) - for sit arbejde med bl.a. Dua Lipas “ We’re Good”, 

Shawn Mendes’ “Higher”, MØ’s “Live to Survive” og Sigrids ”Mirror” 

Årets Danske Livenavn: The Minds of 99 (No3 / Sony Music / Luger Denmark) 

Årets Nye Danske Livenavn: Tessa (Universal Music / United Stage) 

DMA’s Ærespris: Rasmus Seebach 

Årets Internationale Album: Olivia Rodrigo – SOUR (Universal Music) 

Årets Internationale Hit: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) (Sony Music) 

Arbejdet bag priserne 

• Ved DMA 2021 udgives i alt 13 priser, hvoraf 11 priser fokuserer på dansk musik.  

• Udgivelsesperioden ved DMA 2021 strækker sig for de fleste priskategorier over en periode fra fredag 

den 25. september 2020 til og med torsdag den 16. september 2021. 

• Udgivelsesperioden for Årets Danske Streaminghit og Årets Danske Radiohit løber fra fredag den 16. 

oktober 2020 til torsdag den 7. oktober 2021. Særligt for disse to kategorier er, at nominerede og 

vindere afgøres af hitlisteplaceringer for den samlede periode. 

• Det er et særligt DMA-Akademi, som udpeger størstedelen af de nominerede og vinderne. Akademiet 

mødes løbende for at diskutere tendenser i dansk musik. Beslutningerne om hvem der skal 

nomineres afgøres på såkaldte valgdage, hvor akademimødet først ophæves, når der er opnået 

enighed.  

• Regelsættet for Danish Music Awards 2021 er udarbejdet af IFPI Danmarks sekretariat og 

sanktioneret af IFPI Danmarks bestyrelse.  

• Modtageren af Danish Music Awards’ Ærespris udpeges hvert år af IFPI Danmarks bestyrelse. Prisen 

tildeles én eller flere personer, som med deres kunstneriske virke igennem en længere periode har 

sat et markant og inspirerende fingeraftryk på dansk musik.  

• Inden showet uddelte IFPI for første gang Danish Music Awards’ branchepris. Den gik til Jens Ove 

Friis for igennem mange år at have gjort en markant forskel i dansk musik. 
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Links:  

- Hent begrundelsen for tildelingen af årets ærespris her 

- Hent listen over samtlige nominerede ved DMA 2021 her 

- Hent regelsættet for DMA 2021 her 
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http://ifpi.dk/dma2021/DMA2021-BegrundelseForTildelingAfÆrespris.pdf
http://ifpi.dk/dma2021/DMA2021-NomineredeDanishMusicAwards2021.pdf
http://ifpi.dk/publikationer/Regelsæt_DMA2021.pdf

