
GRAND PRIX-STJERNE RETUR FRA HOLLYWOOD 
Som bare 22-årig stod han i front da vokalgruppen Basix tog et kænguruhop ind danskernes stuer og hjerter. Det 
var ved Dansk Melodi Grand Prix i 2001. I årene der fulgte rejste han landet tyndt med vennerne i den 
platinsælgende a cappella-gruppe. Og så en dag ringede Hollywood. Den femdobbelte Grammy-vinder Mervyn 
Warren sendte bud efter østjyden. “I guess we have to make you a star!”, lød det i røret. Så den brunøjede 
popsanger pakkede kufferten og rejste ud for at forfølge The American Dream. Otte år senere er sanger og 
sangskriver Morten Kjær retur i Danmark. Med i kufferten har han et intenst og hudløst neo-soul-album. 

THE WALK OF FAME 
Det var kærlighed ved første blik da Morten Kjær steg ud af flyveren i L.A. for første gang i 2009. Musikeren tog ikke mange 
skridt henad de palmeskyggede boulevarder før han havde tiltrukket sig opmærksomhed fra byen kulturelite. MTV-chefen 
Brian Graden udråbte sig selv til ambassadør for ex-Basix-sangeren. Og produceren bag flere af Whitney Houston’s 
millionsælgende albums, Mervyn Warren, hørte også straks potentialet i den fløjsbløde stemme. Han inviterede Morten Kjær 
på en række besøg i sin luksusvilla i The Hollywood Hills. Og her skrev og indspillede de to flere popnumre alt imens L.A.-
musikmanagers defilerede forbi. 

PÅ EGNE BEN 
Men ulig Lady Gaga’s stjernefart i “A Star Is Born”-filmen udeblev det helt store gennembrud. Samarbejdspartnerne blev 
opslugt af nye store Hollywood-produktioner. Og forholdet til den amerikanske kæreste, Morten Kjær havde mødt på sine 
rejser over Atlanten, gik i stykker. Han stod på helt egne ben i millionbyen. Men den stædige dansker slikkede sine sår og 
greb til pennen i det gamle hotel, han var flyttet ind i. Han gjorde det, han har gjort siden har var 11 år gammel - skrev 
sange. Det blev til en stribe udgivelser på egen label hvor flere numre endte på TV og i turnerende teaterforestillinger.  

DANMARKS UOPDAGEDE JUVEL 
Nu - et lille årti senere - er Morten Kjær tilbage på Nørrebro. Han ville være tættere på familien og rødderne. Han ville skrive 
og synge på dansk igen. Men fremfor alt ville han bevise i Danmark at han er kunstner af internationalt format. På sit nye 
album som han selv har produceret synger neo-soul-crooneren om at rejse sig fra støvet. Om at have et halvt liv tilbage. Om 
at høre hjemme flere steder. Og om sex, søvnløshed og de gode gamle firsere. Han er blevet kaldt “en uopdaget juvel” af 
branchen. Nu er det op til danskerne at åbne øjnene og ørerne for ham. For Morten Kjær har talentet. Og han er - retur! 

OM MORTEN KJÆR 
Morten blev født i 1978 som nummer fem i en østjysk kernefamilie. Allerede som barn skilte præstesønnen sig ud. Han var 
bøsse, han skrev sange fra han var 11, og han stoppede aldrig med at synge og spille klaver. Som 17-årig blev han optaget 
på Rytmekons i Aarhus og i 2001, stod han i front da vokalgruppen Basix blev nr. 2 i Dansk Melodi Grand Prix og 
efterfølgende solgte platin. I 2010 flyttede Morten ind i et gammel Hollywood-hotel, hvorfra han udgav en række albums 
under kunstnernavnet Kier. Igennem ni år turnerede han i USA, Europa og Israel med sine bands. Siden 2018 har han haft 
base på Nørrebro. D. 3. april 2019 udkommer “Retur”. 

www.mortenkjaer.dk // info@kiermusic.com 
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