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Superhelte  over  Norden  

Singer-songwriter Mette Kirkegaard skriver og 
synger på dansk og engelsk. Nu udgiver Gateway 
Music hendes single “Superhelt” digitalt i august.  

Superhelt  b lev skrevet under et 
ophold i London. Sangen berører et 
eksistentielt emne: I dag skal alle være 
deres egne små mini-helte fra Xfactor 
til eksamen i parforholdet. Men 
hvordan finder man lykken uden 
erfaring og rødder? Hvordan flyver 
man gennem muren?  
 

Superhelt sætter fokus på inspirationen. "Kostumet hænger på krogen, tag 
det på og flyv gennem muren. Vær din egen Superhelt."  

Mette	  er	  lige	  kommet	  hjem	  fra	  optrædener	  på	  Tønder	  Festival,	  I	  EN	  UDSOLGT	  KONCERT	  MED	  ALLAN	  
OLSEN,	  NIELS	  HAUSGAARD	  OG	  HUXI	  BACH	  I	  	  TØNDER	  KULTURHUS:	  

FIRE****STJERNET	  SHOW	  I	  TØNDER	  KULTURHUS,	  SKRIVER	  GAFFA	  OG	  OM	  METTE,	  AT	  

	  ”Stemmen er smuk og indtrængende”. 

FIRE****	  STJERNER	  -‐	  COPENHAGEN	  SONGWRITERS	  FESTIVAL	  2012	  –	  HVOR	  METTE	  HAVDE	  SOLOKONCERT:	  

“….Kierkegaard brillerede især med sit suverænt mest velklingende nummer Dry Wood, 
som – havde hun været amerikaner – nok havde åbnet alverdens spillesteder for hende”, 
skriver Ivan Rod i Gaffa. 

Referencer: I Danmark har Mette  før spillet på Skanderborgfestival, Tønder festival´s  Club scene og mange 
andre spillesteder: Musikhuset Aarhus med Tao Højgaard og Anders Ramhede. Japan og New York, Italien, 
Olevano, Queen Mary 2 og i London og Nottingham… 

Musikalsk er Mette inspireret af den amerikanske singer-songwriter-tone fra Dylan til Johnny Cash, Neil Young, 
Joni Mitchell. Men man aner den nordiske tone i hendes udtryk. Mette har boet i New York i en periode og synger 
på dansk og engelsk. Hun har før udgivet to albums og en ep,”Dry Wood”produceret af Brio - fire stjerner i Gaffa.  

CITATER: “Like a Nordic Joni Mitchell”, Musikeren. ”Mette Kirkegaard is one of the most impressive vocal 

performers that I have heard on the folk music scene in years,” Karlton Hester, composer & music professor, Santa 

 



Cruz University, California. “Big voice”, Ian Adams, London,“Beautiful voice”, Voice of Harlem. 
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Produktion:  

Om	  Superhelt	  -‐	  Singlen	  er	  forløber	  for	  en	  ep	  med	  fem	  sange,	  ”Det	  rette	  sted”,	  som	  forventes	  

releaset	  i	  januar.	  

Download:	  https://dl.dropbox.com/u/8149761/SUPERHERO%20MASTER.wav	  	  

ISRC	  stregkode:	  FZ6-‐12-‐01-‐001	  

Produktion:	  Trubadur.	  

Producer	  Ken	  Rose,	  Warped	  halo	  /Livingston	  Studios,	  London,	  2012	  Katalognr.	  Whatifsongs1	  -‐	  

Gateway	  Music	  Label	  distribution	  Denmark	  Add.	  Musicians:	  Heinz	  Dietmar,	  trommer,	  Ken	  Rose,	  

keys,	  guitars,	  bass	  Cover:	  ide	  Mette	  Kirkegaard	  /	  Brandtz	  ud	  fra	  foto	  af	  Guido	  Stepken.	  

NOGET OM SUPERHELTE:   

Vi	  spejler	  os	  alle	  vegne	  i	  hverdagens	  Superhelte.	  Vi	  vejer,	  dømmer,	  fordømmer,	  beundrer,	  smiler,	  
ler	  af	  dem,	  altefter	  hvilke	  idealier	  vi	  selv	  har	  med	  os.	  For	  hvad	  er	  en	  superhelt?	  En	  individuel	  sag.	  
De	  fleste	  kan	  enes	  om,	  at	  det	  er	  en,	  der	  besidder	  en	  power	  ud	  over	  det	  sædvanlige.	  En	  lærer	  kan	  fx	  
være	  en	  superhelt.	  	  

Hvad	  er	  egentlig	  en	  Superhelt?	  

• Er	  det	  en	  mand,	  der	  kæmper	  for	  sin	  egen	  sag?	  

• Er	  det	  en	  super	  sangerinde,	  som	  bliver	  opdaget?	  

• Er	  det	  en	  læge	  uden	  grænser,	  som	  slås	  for	  en	  sag,	  der	  er	  større	  end	  ham	  selv?	  

	  
-‐	  Alt,	  jeg	  ved	  er,	  at	  der	  findes	  en	  indre	  styrke	  i	  alle	  mennesker,	  en	  skabertrang,	  som	  jeg	  oplever	  at	  
trække	  på,	  når	  jeg	  lykkes	  med	  noget.	  Og	  den	  er	  større	  end	  en	  selv.	  	  Superhelt	  taler	  om	  et	  af	  

hverdagens	  eksistentielle	  problemer,	  
samtidig	  med	  at	  være	  en	  hyldest	  til	  
inspirationen,	  siger	  sangskriver	  og	  
sangerinde	  Mette	  Kirkegaard.	  

Ifølge wikipedia er: 

En superhelt en fiktiv figur som 
udfører heltegerninger, og som 
oftest besidder 
overmenneskelige evner. 
Superhelte er specielt udbredte i 
tegneseriemediet. 
 


