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POWERPLAY 

 
Efter 20 års dvale er westcoast-rockgruppen PowerPlay fra 

København tilbage med nyt stærkt album, som trækker på arven 

fra  inspirationskilderne  i   TOTO,  Journey, Supertramp og 

Starship.  

 

“All Those Years er et tilbageblik på 20 års levet liv og et album,  som 

handler om venskaber, kærlighed og om at miste. Albummet er 

atypisk for tidens musiktrends og drevet af en fælles lyst - en fælles 

flamme som brænder i os, for den musikstil vi elsker.“ - PowerPlay. 

 

PowerPlays historie startede i et lille øvelokale i Hellerup sidst i 

80’erne, og kort efter dannelsen begyndte de at spille  på flere af 

Københavns undergrundssteder som U-matic og Loppen. Gruppen 

fandt hurtigt et dedikeret stampublikum og deres popularitet 

kulminerede i 1991, da de vandt  musikprisen ”Let’s Rock” i Trommen 

som bedste performing act. Med titlen fulgte også en kontrakt til 

indspilning af en plade i Werner studiet i København. Desværre, på 

grund af nogle meget triste omstændigheder, nåede bandet aldrig at 

indspille pladen og i 1992 standsede PowerPlay deres aktiviteter på 

ubestemt tid. 

 

Efter 20 års dvale startede bandet op igen i 2012 med et par shows i 

Roskilde og Amsterdam og påbegyndte endelig indspilningen af det 

album, som skulle have været udgivet i 1992. På det kommende 

album er der både  spritnyt materiale, mens der også er blevet plads 

til et par af de gamle “klassikere” til glæde for de mange  fans, der 

fortsat følger bandet. 

 

PowerPlay har aldrig lydt bedre end i 2015, og med selvtilliden i orden 

og tro mod deres renommé som et bundsolidt liveorkester, er “All 

Those Years” indspillet med minimum af overdubs og så tæt på  

livelyden  som muligt.  

  

PowerPlay blev oprindeligt grundlagt i en kælder i Hellerup 
København i 1987 af Simon Dalberg (Trommer) Erik Thomsen (Vokal) 
Kurt Lundgaard (Guitar) og Peter Gjedde (Keyboard), og siden 
udvidet med bassisten Philip Stricker.  
 
“All Those Years” udkommer 4. september 2015 via Target Records 

 
POWERPLAY 

All Those Years 
Release: September 4

th
 2015 

CD Cat.nr.: TARGET1521CD 
CD Barcode: 5700907262710 

 

TRACKLIST:  

1. City Of Love 

2. Powerplay 

3. Why Are You Running Away 

4. Going Home 

5. All Those Years 

6. Cry Freedom 

7. So What 

8. Climb A Mountain 

9. Don't Walk Away 

10. Bad Bone 

 

POWERPLAY: 

Erik Thomsen - Vokal 

Simon Dalberg - Trommer  

Kurt Lundgaard - Guitar  

Peter Gjedde - Keyboard 

Philip Stricker - Bass  

 

Web 

www.facebook.com/thepowerplaydenmark 

 

Distribution 

Sweden – Target Group 
Norway - Target Group 
Finland - Supersounds 

UK - Plastic Head 
GAS - Soulfood 

Benelux – Suburban 
US - Traffic 

Italy - Audioglobe 
Spain - Avispa 

Poland - Mystic 
Portugal – Compact 

Hungary - Mystic 
Czech Republic – Mystic 

France - La Baleine 
Portugal - Compact 

Switzerland - NonStop 
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