
 
 

BYD VELKOMMEN TIL METALLICA PÅ SPOTIFY 
MERE END 30 ÅRS MUSIK ER NU TILGÆNGELIG PÅ SPOTIFY 

 
København, den 6. december, 2012 – Spotify og Metallica har i dag gjort mere end 
30 års musikhistorie tilgængelig på Spotify. Fra og med i dag kan fans verden over 
streame Metallicas musik. Det gælder alle deres album, såsom ’Kill ’Em All’, ’Master 
of Puppets’, ’Metallica (The Black Album), ’… And Justice for All’ og meget, meget 
mere. 
 
”I Metallica har vi altid ønsket at have kontrol over den måde, vi præsenterede vores 
musik til vores fans på. Derfor har vi også ventet og set på, hvordan online retailere 
og streaming-tjenester har udviklet sig, og hvordan den overordnede fanoplevelse 
har været, før vi besluttede os for at inkludere vores musik”, siger Lars Ulrich. ”Vi 
føler, at Spotify ikke bare har skabt synlige resultater, men også at det er den klart 
bedste streaming-tjeneste, der findes. Vi er ovenud lykkelige for at kunne slippe vores 
musik løs på deres platform”. 
 
"Metallica er en af de mest indflydelsesrige og succesfulde bands i historien, og vi er 
meget stolte af at have deres musik på Spotify", siger Daniel Ek, CEO og grundlægger 
af Spotify. ”Jeg lærte at spille guitar ved at lytte til 'Enter Sandman', og mit håb er, at 
en ny generation af fans vil skabe den samme forbindelse til denne fantastiske musik 
gennem Spotify." 
 
Offentliggørelsen blev præsenteret i dag af Lars Ulrich, Daniel Ek og Sean Parker ved 
Spotify’s pressekonference i New York. Sean Parker kom på scenen for, sammen 
med Lars Ulrich og Daniel Ek, at diskutere både Parkers historie med Metallica helt 
fra Napster-tiden til i dag, såvel som hans engagement i at bringe deres musik til 
Spotify. 
 
Metallica meddelte for nylig, at de har taget ejerskab over alle deres master-
optagelser, herunder al musik og videomateriale, noget som hidtil er uset blandt 
musikere med en underskrevet pladekontrakt. Metallica har også lanceret deres nye 
uafhængige pladeselskab, ’Blackened Recordings’, som skal huse alle deres lyd- og 
visuelle optagelser. Det første som ’Blackened Recordings’ udgiver er ’Quebec 
Magnetic’ på DVD, som vil være tilgængelig mandag den 10. december 2012. 
 

-Slut- 
 

 
Om Metallica 
Bandet blev dannet i 1981 af trommeslager Lars Ulrich og guitarist og sanger James 
Hetfield. Metallica er gennem tiden blevet en af de mest indflydelsesrige og 
succesfulde rockbands i historien, de har solgt 110 millioner albums på verdensplan 
og spiller for millioner af fans verden over.  
 

http://www.metallica.com/


 
De har scoret næsten et dusin multi-platin albums, herunder ’The Black Album’ fra 
1991, som er det bedst sælgende album i historien af SoundScan, med næsten 16 
millioner solgte albums i USA alene og næsten 30 millioner på verdensplan. I oktober 
2008 debuterede de med deres seneste album ’Death Magnetic’, som lå nummer et 
på Billboard Top 200 Album Chart og i 27 yderligere lande rundt om i verden. 
Metallica har vundet adskillige priser og udmærkelser, heriblandt ni Grammy® 
Awards, to American Music Awards og flere MTV Video Music Awards.  
 
De blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame i 2009. I december 2011 fejrede 
Metallica sit 30 års jubilæum, hvor de afholdt fire shows på Fillmore Theatre i San 
Francisco, CA udelukkende for medlemmer af deres fanklub, Metallica Club. I 2012 
offentliggjorde de lanceringen af Orion Music + More, en årlig to-dages festival med 
Metallica som hovednavn. I sommers præsenterede Metallica en helt ny 
sceneopsætning i Mexico City, hvor de fremviste ikoniske elementer fra deres 30-
årige karriere. Her spillede de otte shows for næsten 180.000 fans på Sports Arena i 
Mexico City, og senere samme måned optrådte bandet med samme sceneopsætning 
ved fire shows i Canada, to i Edmonton og to i Vancouver. Her optog de også deres 
kommende Nimród Antal-instruerede 3D spillefilm. Den 30. november 2012 tog 
Metallica ejerskab over deres master-optagelser for både lyd og video og 
offentliggjorde dannelsen af deres nye uafhængige pladeselskab ’Blackened 
Recordings’. 
 
Om Spotify 
Spotify er en prisvindende digital musiktjeneste, der giver dig adgang til mere end 20 
millioner sange*. Vores drøm er at gøre hele verdens musik tilgængelig for alle, hvor 
som helst og når som helst. Spotify gør det nemmere end nogensinde før at lytte til 
og dele musik på lovlig vis, alt imens kunstnerne får en fair behandling.  
 
Spotify fås i dag i 17 lande: USA, Storbritannien, Sverige, Finland, Norge, Danmark, 
Frankrig, Schweiz, Tyskland, Østrig, Belgien, Holland, Spanien, Australien, New 
Zealand, Irland og Luxembourg med over 20 millioner aktive brugere og over 5 
millioner betalende abonnenter.  
 
* Antal musiknumre licenseret globalt. Katalogstørrelsen kan variere i hvert enkelt 
land. 
 
Kontakt 
For mere information er du velkommen til at kontakte Spotify’s pressekontor på 
press@spotify.com eller se mere på www.spotify.com eller www.metallica.com 
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