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Martin Jensen - Danmarks største DJ
Der er Mø. Der er Lukas Graham. Og så er der Martin Jensen. I hvert fald hvis man kigger på danske
artister med enorm international succes på Spotify og ikke mindst med stor succes på markeder som
Tyskland og UK. Lige nu er MJ den 386. mest streamede artist i verden på Spotify.
Martin Jensen er en ambitiøs, drevet, hårdtarbejdende og enormt succesfuld DJ med et øre for de
store sange og det fængende omkvæd. Han er gået fra at være DJ i en lille by i Jylland til at stå på
hovedscenen på Tomorrowland på rekordtid, og på trods af hans enorme succes, så er han stadig
sulten og ivrig efter nye og større oplevelser.
”Jeg arbejder hårdt hver eneste dag for at blive bedre, og selvom jeg er glad for succesen, så vil jeg
gerne ud og ramme endnu flere folk med endnu bedre numre”, forklarer Martin.
Hans discografi indeholder internationale hits som ’All I Wanna Do’, ’Solo Dance’ og ’Wait’, hvilket
sætter Martin i den toppen blandt de mest streamede artister på Spotify i hele verden. I alt har Martin
Jensen over 1 milliard afspilninger på sine sange.
Med tre flotte placeringer på den indflydelsesrige DJ Mag’s top 100 over verdens bedste DJ’s, har
Martin to år i træk opnået noget, som ingen anden dansker nogensinde har klaret – at være på listen
tre år i træk. Martin har ikke bare været på listen i tre år, men er hvert år steget markant i placering
og i år er han strøget ind som den 54. mest populære DJ i verden.
Med etableringen af sit navn på DJ Mag’s top 100, er Martin blevet et varmt internationalt
koncertnavn. Martin Jensen er kendt for sine energiske liveoptrædener og har af flere omgange
modtaget flotte anmeldelser for sine danske koncerter. Martin er at opleve verden rundt og har spillet
flotte koncerter i over 20 forskellige lande.
Se Martin Jensen afslutte Danish Music Awards 2017 med et brag her:
https://www.youtube.com/watch?v=PpxrHIlQ0Wg

Følg med i Martins World Tour her: https://www.youtube.com/channel/UC69o5dbAJfpuUGGAfgFJzTw

Se musikvideoen til ‘Solo Dance’ her:
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https://www.youtube.com/watch?v=ginBV6aeVlc

Se musikvideoen til ’Somebody I’m Not:
https://www.youtube.com/watch?v=IePIi6lpurQ
Fakta:
· Martin Jensen har udgivet otte singler siden begyndelsen af 2015.
· Hans største single ’Solo Dance’ er blevet streamet mere end 486 mio. gange på Spotify og var et af
de største hits i UK, Norge, Danmark og Sverige i 2017
· Samlet er Martins fem singler blevet streamet over 1 mia. gange
· Han har 2,7 mio. følgere på Facebook.
· Han har 180.000 følgere på Instagram.
Discografi:
Night After Night (2015)
Si (2015)
Miracles (2015)
All I Wanna Do (2016)
Solo Dance (2016)
Wait (2017)
16 Steps (2018)
Somebody I’m Not (2018)

Download pressebilleder m.m. her:
http://pdh.dk/artister/martin-jensen

