Pressemeddelelse – 27 jan 2017
NY SINGLE fra FANGEKORET featuring talentfulde JANNIK V

Jannik boede på gaden fra han var 14 år
-18 år gammel
Jannik Vejgaard har boet på gaden fra han var 14 år til
han endte i fængsel som 18 årig og fik 6 år. Han er nu 21
år og afsoner sidste del af sin straf på en af
Kriminalforsorgens pensioner. Fængslet kan siges at
have været en slags redning for Jannik, da det at have
fået faste rammer og rutiner betyder at han har fået mere
ro i hovedet og mere overskud i sin hverdag. Dette har
b.la betydet at han er begyndt at tage ud og holde
foredrag om sit liv for andre unge på efterskoler.
Udover at være en eminent rapper og performer har
Jannik et stort talent for at skrive tekster og historier.
Ordene og ideerne står i kø i Janniks hjerne for at
komme ud og indtil videre er det blevet til flere 100
tekster. Nu har Jannik imidlertid med Fangekoret fået
mulighed for at indspille sin egen sang, ”Jeg går min
egen vej ”. Den udkommer på diverse platforme lørdag

d.28/1-2017
Der er også blevet produceret
en musikvideo som kan ses
på youtube allerede fra på
fredag.
Søg på “Fangekoret” på
youtube og videoen skulle
gerne komme op!
Fangekoret er vokset meget
siden Vridsløselille
Statsfængsel lukkede og de
indsatte fra mange af landets
andre fængsler kommer ud og
synger med ved koncerter
rundt i Danmark. Jannik giver
gerne interview og han kan
træffes igennem Fangekorets
korleder Louise Adrian
Tekst og melodi : Jannik V
Komposition og musik/video
produktion : Ann Falden

Info:
Korleder: louiseadrian@me.com , tlf. 29706766 , www.fangekoret.dk
Producer /komponist : afalden@mac.com
Links

Her er link til musikvideoen på youtube som udkom i fredags
https://www.youtube.com/watch?v=3fjQstnLtog&t=11s
Her er link til en lille teaser behind the scenes som vi lavede for en måned siden
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B02GfnH8tGtylpF
Her er et særligt link til donwload af sangen allerede nu,
https://www.dropbox.com/sh/0rthi258vwwmvj5/AAAs5j-oCL_FW0pwJYmh32fAa?dl=0
Her er link til billeder taget fra musicvideoen
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B02GfnH8tGtylpF

