DJ ÄM ES BRAUN

Djämes Braun opstod gennem tilmelding til P3s “KarriereKanonen” i 2012, og pludselig gik det hele
meget stærkt...
“KarriereKanonen” blev kickstarteren i Djämes Brauns karriereforløb, som vinder af konkurrencen
med nummeret ”Duft Af Ba- Cone”. Singlen blev efterfølgende et af årets største forårs- og
sommerhits og opnåede en platincertificering.
Samme år udkom debut-EP’en og i kølvandet på udgivelsen, fik Djämes Braun slet ikke lov til at sidde
stille. Djämes Braun spillede landets festivaler og klubber tynde og drog på 6 måneders uafbrudt tour.
2013 blev ligeledes et hektisk Djämes Braun år, med udgivelsen af opfølgnings EP’en ”Farlig Tiger”,
som bl.a. indeholdt hitsinglen ”Kvinder Og Kanoner” feat. Barbara Moleko, som også opnåede en
platincertificering.
2014 startede med nomineringer til både Zulu Awards og Danish DeeJay Awards og fortsatte med et
utal af optrædener henover sommeren; herunder til Grøn Koncert og gæstende DJ’en KATO på hans
sommertourné. I alt blev det til over 150 gigs fordelt på landets klubber, spillesteder og festivaller.
Året blev afsluttet med singlen ”Fugle”, som efterhånden har vokset sig til et af de største
dansksprogede hits i dette årti. Foruden næsten 10 millioner streams lå nummeret hele 5 måneder i
Top 20 på iTunes, og gik platin kun halvanden måned efter udgivelsesdatoen.
Heller ikke 2015 blev et stille år for Djämes Braun. Albummet ”Modgift” kom på gaden, og foruden
nomineringer til Danish Music Awards og MTV Europe Music Awards var Djämes Braun nomineret
intet mindre end 5 gange til Danish DeeJay Awards og hjemtog DK-Prisen fra showet.
Singlerne ”Inficeret” og ”Lytter Ikk’ Til Dem” lagde de danske radioer ned, og efter endnu en stor
festival-sommer, blev efteråret brugt på at spille egen headliner-tour.
2016 bød på endnu en pakket tour-kalender, og med flere store radiosingler i form af numrene:
“Geronimo”, “Ild Til Blokken” og “Dem Vi Var”, stod Djämes Braun bestemt heller ikke stille på
udgivelsesfronten.
På de kun 5 år Djämes Braun har eksisteret, er det blevet til over 30 millioner views på YouTube,
over 50 millioner streams på Spotify, 1 år konstant i Top-10 på hitlisterne, samt deltagelse i TV2s
“Toppen Af Poppen”.
Nyeste single er Halleluja.
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