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Modern Drums startede i 1997 og siden da har filosofien været at 
importere eller selv bygge og designe nye spændende produkter. Vi 
lagde ud med at finde mærker som Spizzichino cymbaler fra Italien, 
de Australske Sleisman trommer og lilletrommerne G.A.M. ligeledes 
fra Italien, der blev testet i Sound Check og fik 6 ud af 6 stjerner. 

Samtidigt var vi de første i Danmark, som importerede de efter-
hånden meget efterspurgte vintage trommer -  bla. Ludwig, Gretsch, 
Rogers og Slingerland. 

I dag er Modern Drums Danmarks største specialbutik for slagtøj. 
Butikken er 260 kvadratmeter stor og har altid mindst 60 trom-
mesæt i butikken. 15 sæt er stillet op til test, og som det eneste 
sted i Danmark kan alle el-trommesæt fra Yamaha og Roland testes. 
Trommeskolen Drumschool har også sit eget lokale i butikken.
 
Modern Drums importerer i dag bl.a. Gretsch trommer, Natal percus-
sion og Humes & Berg-trommekasser. Derudover producerer og de-
signer Modern Drums mærkerne Avantgarde Cymbals, Drum Limou-
sine og Sweetspot, og flere af disse brands bliver bygget eller udviklet 
på værkstedet i Modern Drums. D-Hole er nyeste skud på stammen 
af egne brands og laves i samarbejde med den grafiske designer og 
trommeslager Lars Viberg. 

Modern Drums – en butik hvor hjertet banker for trommer.

Søren Nørris Christensen Anne Kirstine Winkler

BØRN - UNGE - VOKSNE - BEGYNDERE - VIDEREKOMNE - HOLDUNDERVISNING - ENEUNDERVISNING

Trommeskolen Drumschool har eksisteret i Randers siden 1990. Skolen har p.t. 110 ugentlige trom-
meelever - flest i alderen 7 til 18 år. Voksne elever undervises også. Det meste af undervisningen 
foregår i små hold med mulighed for at spille til div. musik. Hver elev har et trommesæt og en 
computerskærm med noder til rådighed. Drumschool åbner nu afdeling i Århus, hvor skolens leder  
Peter Bo Mikkelsen selv varetager undervisningen.

Drumschool i Modern Drums lokaler, Frejasvej 23, 8230 Åbyhøj - Århus 
Tilmelding/yderligere information: Tlf. 23 26 66 03, E-mail: pb@drumschool.dk

VIBERG grafisk design, Filmbyen 19, 8000 Århus C
www.viberg.dk - info@viberg.dk - Tlf. 26362293 



Det er 
med stor glæde...
...vi kan præsentere det nye trommemagasin HEARTBEAT.

Ideen med dette magasin er at give dig muligheden for at se nyheder om 
trommer og læse interviews med trommeslagere.

HEARTBEAT vil udkomme 4 gange årligt og er gratis.
Du kan tilmelde dig og få magasinet tilsendt gratis, enten ved at ringe 
på tlf. 87 68 01 66 eller sende en mail med navn og adresse til:  
heartbeat@moderndrums.dk.
  
Du er meget velkommen til at komme med ideer til, hvad der skal være 
i HEARTBEAT fremover.

HEARTBEAT for drums & drummers.

Med venlig hilsen

Søren Nørris Christensen

Det Fynske Det Jyske

Musikkonservatorium MusikkonservatoriumDrumschool

Modern Drums samarbejder med:



YAMAHA DTEXPLORER er Yamaha’s billigste eltrommesæt.
Det har 214 tromme- og percussionlyde. Indeholder 32 
forskellige trommesæt og 22 sange til at spille efter.

YAMAHA DTEXPress 3 har over 1000 lyde, 80 trommesæt, 
127 sange og en integreret 2-spors sequencer, 3-zoners 
lilletromme pad, Groove Check øve-funktion. Sættet kan 
tilsluttes en PC eller Mac.

Vejl. pris: kr. 8.800,-   Ring for electric dagspris!
Vejl. pris: kr. 13.120,-   Ring for electric dagspris!

YAMAHA DTEXPLEROR MODUL  + 1 stk. TP65 Drum Pad  
Kombiner elektroniske lyde med dine akustiske trommer

Vejl. pris: kr. 2.680,-   Ring for electric dagspris!

YAMAHA DTEXPress 3 Special Edition har flere ekstra features. 
Buet rack, 3 runde multizone-pads (3-zone, 2-zone og mono), 
hihat-controller kombineret af et trad. stativ og elektroniske pads.

Vejl. pris: kr. 17.000,-  Ring for electric dagspris!

YAMAHA DTXTREME 2 har 1757 trommelyde, 90 preset-trommesæt, 
op til 40 bruger-trommesæt, 164 for-indspillede sange, op til 32 
bruger-kreérede sange og Groove Check øve-faciliteter. Tromme-
sæt eller sange kan hentes og gemmes via SmartMedia®-kort. 
DTXTREME 2 kan sluttes direkte til en PC eller Mac, enten via et 
eksternt MIDI-interface eller via den indbyggede To HOST-tilslutning. 
Denne forbindelse kan bruges til redigering af modulet eller 
til download af data fra Nettet.

Ekskl. monitor system og stortrommepedal

Ekskl. monitor system og stortrommepedal

Vejl. pris: kr. 27.900,-  Ring for electric dagspris!

YAMAHA MONITOR SYSTEM MS100DR og MS50DR kan bruges som personlig monitor, mens du øver, spiller live eller indspiller i studiet. Lyd-
modulet på dit el-trommesæt sluttes til Main Inputs, mens du kan sætte en ekstern lydafspiller (CD, MD, MP3 el.lign) til Stereo Mix Inputs. 
Stereo Line Output-stikkene kan du sætte til en optageenhed eller f.eks. et PA-system, hvis du skal spille live.

Vejl. priser: MS50DR: kr. 3.460,-  MS100DR: kr. 6.750,-    Ring for electric dagspris!



Roland RMP-3  er en elektronisk 
metronom/øvestation m/ 8” trommepad. 
Indeholder bla. “Time Check”, “Auto 
up/down” og “Stroke Balance”.  God 
til at øve rytmik, teknik og timing. Kan 
tilsluttes hovedtelefoner og eksterne lydkilder.

Vejl. pris: kr. 1.190,-   Ring for electric dagspris!

Roland Handsonic HPD-10  
- Elektronisk hånd-percussion
- V-Drums teknologi
- 10” gummi-pads m/ 10 zoner
- 400 indbyggede lyde (Latin, Asia, India mv.)
- Indbygget sequencer m/Preset patterns og metronome
- MIDI til brug i sequencer eller som dynamisk MIDI controller
- Dual-trigger input og Hi-hat control jack.

Roland SPDS  
- Percussion-pad med sampling 
  i CD kvalitet
- 200 bruger Waveforms og 120 
  “spilleklare” Preset waveforms
- Wave-hukommelse kan udvides 
   med et Compact Flash kort (ekstraudstyr)

Vejl. pris: kr. 4.990,-   Ring for electric dagspris!

TD-3KW Roland’s nye prisbillige 
elsæt med masser af fede lyde.
Samme nye lydløse PDX-8 V-Pad
lilletromme som ved storebror TD-
6KW. Hihat-bækkenet er det ny- 
designede CY-8. Med større spille- 
flade. Et godt sæt at starte på.

Vejl. pris: kr. 5.275,-   Ring for electric dagspris!

Vejl. pris: kr. 10.000,-   Ring for electric dagspris!

Ekskl. stortrommepedal

Ekskl. stortrommepedal

Roland TD-6KW har den nye PDX-8 V-Pad 
som lilletromme. Tom’s har PD-8 dobbelt-trigger-Pads, 
så man kan spille kantslag og bækken/kant lyde. CY-
8 bækkenet har separate bækken/kant-slag trigger 
og Choke-effekt. Hihat-bækkenet er det ny-
designede CY-8. Med større spilleflade.

Vejl. pris: kr. 13.000,-   Ring for electric dagspris!

Roland TD-12KV V-Drum sæt, m/ 3 tammer, 2 bækkener, lilletromme 
og stortromme. Har samme lyde som topmodellen TD-20K. Den nyud-
viklede naturtro VH-11 hi-hat kan monteres på et almindeligt hi-hat stativ.

Vejl. pris: kr. 28.480,-   Ring for electric dagspris!

Ekskl. stortrommepedal og hi-hat stativ



Natal Bongo’s 
Vejl. kr. 1.295,-
Tilbud kr. 695,-

Natal conga’s
10”+11” incl stativ
Vejl. kr. 5.495,-
Tilbud kr. 2.495,-

Natal congastol
Pris: kr. 695,-

Pearl koklokker
Top-kvalitet
Priser fra kr. 195,-

Pearl Maracas
Flere typer fås
Pris kr. 495,-

Pearl Clave Block
Fås i 3 farver/lyde
Kr. 250,-

Pearl Ash Tone Block
Pris kr. 195,-

Pearl Chimes
Priser fra kr. 695,-

Pearl 
Mini Ganzeiro
Mini Shakerine
Pris: kr. 195,- pr. stk. Pearl Shakerine

Pris: kr. 575,-
 Pearl Ago Sha
Priser fra kr. 225,-



Designet af Modern Drums

Bedst sælgende lilletromme 
i Danmark og England...

 

Testet i “Drummer” og “Rhythm” 
med Topanmeldelser

Profesionelle lilletrommer 
til små priser

of Sweetspot players:

Klaus Menzer
Laust Sonne 

Thomas Jepsen
Poul Leim SD455APL
Crom over messing. Diecast hoops. 
Måske den bedste messing snare på 
markedet. Den lyder fremragende. 
MD anbefaler en test. 
14” x 5½”     Pris: kr. 4.595,-
14” x 6½”   Pris: kr. 4.895,- 

David Garibaldi SD435DG
Lakeret messing
Den funky snare-lyd fra 
Tower of Power.
14” x 3½”   Pris: kr. 4.195,-

Steve Jordan MSD1365SJ
Maple med reinforce rings. 
Har en stram funky lyd med 
varm tone.
13” x 6½”   Pris: kr. 3.295,-

Yamaha laver fremragende lilletrommer og deres 25 
signatur modeller har hver især en helt speciel sound. 
Alle Yamaha signatur lilletrommer kan testes i butikken.

Musashi NSD1260M
Egetræ med Russ Miller Groove 
Wedge. Rigtig god effekt snare. 
Højt crack!!
12” x 6”  Pris: kr. 2.145,-

Dave Weckl MSD14ADW
Maple
Masser af muligheder med 
dette dobbelte seidinsystem
Forskellig sound alt efter hvilken 
seiding du benytter.
14” x 5”    Pris: kr. 4.795,-
13” x 5” Pris: kr. 4.795,-

Mike Bordin SD6465MB
Sort crom over kobber
Rock lyd med en varm sound fra 
kobberkedlen.
14” x 6½”   Pris: kr. 4.795,-

Her har du muligheden for at få 
samme lyd som legenden, der har 
indspillet flere tusinde plader med 
bl.a. Paul Simon og Eric Clapton.

Steve Gadd SD14ASG
Maple eller Birch med 
woodhoops
14” x 5”   Pris: kr. 4.900,-

Steve Gadd SD255ASG
Stål med woodhoops
14” x 5½”  Pris kr. 5.395,-

Sweetspot
Sort nikkel over stål 

14” x 6½”  kr. 1.695,-

Sweetspot
Messing

14” x 6½”  kr. 2.495,-

Sweetspot
Messing 

14” x 5½”  kr. 2.195,-

Sweetspot
Sort nikkel over stål 

14” x 5½”  kr. 1.495,-



Går du med drømmen om at få specialbygget dit helt eget 
trommesæt, så har du nu muligheden. Vi bygger trommesættet efter dine ønsker. 
Kun din fantasi sætter grænsen.

Drum Limousine bygger professionelle trommesæt

- når kun det bedste er godt nok

Drum Limousine 
Fakta:

100 % Maple/Ahorn

Crom
Mat crom
Sort crom
Messing

Messing
2,3mm
Woodhoops

Lakeret
Grafik
Coated
Læder
Satin oil

Lugs:

Reifer:

Finish:

Priser: Fra kr. 15.000,- Varierer efter valg af materialer og finish. Kontakt os for tilbud.

Vi har bygget trommesæt til bl.a.:

Kresten Osgood 
(Ikscheltachel)

Anders Mogensen 
(Lovedale)

Henriette Krogh 
(Le Freak)

Jesper Andersen 
(Johnny Logan)

K
la

u
s

www.drumlimousine.com

Laust



...professionelle bækkener lavet af 
B20, som er en sammensmeltning 
af 20% tin og 80 % kobber.

Precision serien har en varm allround sound som kan bruges i alle mu-
siske sammenhænge.
Serien fås i enten det klassiske look eller i en poleret udgave. Hvor den
klassiske finish gør bækkenlyden mørk og varm, så lyder de polerede
bækkener mere lyse, men stadig med en varm tone. Seriens navn indikerer
præcision.
Ideen med Precision serien er at lave bækkenerne i alle de almindelige stør-
relser samt i  halve størrelser.
Det vil sige, at du nu kan købe f.eks. et 16½” crash bækken eller et 21½”
ride bækken.
Har du altid spillet på en 14” hihat, men gerne vil have en mindre hihat uden
den skulle helt ned i 13”, så har du nu muligheden for at få en 13½” hihat. Du 
kan nu få præcis den størrelse, du måtte ønske.

Roughcut serien er helt speciel, da den er udviklet i samar-
bejde med trommeslageren Laust Sonne. Laust
Sonne ønskede en tør og varm bækkenlyd til hans
akustiske og jazz relaterede musik. Når han spiller 
med D.A.D. skal bækkenerne derimod have
mere klang og en lysere tone.

Roughcut serien er således lavet i 2 udgaver,
hvor den ene er blevet overfladebehandlet med
en form for syre, som gør bækkenerne mere
tørre. Den anden udgave har en ubehandlet over-
flade og giver dermed mere klang i bækkenet.

Roughcut serien har allerede vakt begejstring blandt 
flere jazz trommeslagere. Anders Mogensen og Kresten 
Osgood har begge suppleret deres samling med disse unika.

Prisliste:

Precision series

13” Hi-hat kr. 2.795,- 
13½”  Hi-hat kr. 2.895,- 
14”  Hi-hat kr. 2.995,- 
14½”  Hi-hat kr. 3.095,-

16”  Crash kr. 1.795,- 
16½”  Crash kr. 1.895,-
17”  Crash kr. 1.995,-
17½”  Crash kr. 2.095,-
18” Crash kr. 2.195,-
18½” Crash kr. 2.295,-

18” Ride kr. 2.195,-
20” Ride kr. 2.845,-
20½” Ride kr. 2.895,-
21” Ride kr. 2.995,-
21½” Ride kr. 3.095,-
22” Ride kr. 3.195,-

Splash fra kr.    495,- (fås fra 6” - 12”) 
China fra kr. 1.495,- (fås fra 12” - 24”)

Fås fra 
10” - 16”

Fås fra 
12” - 22”

Fås fra 
18” - 24”

Roughcut

14” Hi-hat kr. 2.995,- 
15”  Hi-hat kr. 3.195,- 

19”  Crash kr. 2.595,- 
20”  Crash kr. 2.995,-

20” Ride kr. 2.995,-
22” Ride kr. 3.195,-
Deep Hammered Ride:
20” Ride kr. 2.995,-
22” Ride kr. 3.195,-

www.avantgardecymbals.com



20” stortromme
14”x 5” lilletromme
10” 12” tom 14” gulvtam
Gibraltar stativer
Inkl. bækkener
Vejl.: kr. 7.990,-

Tilbud: kr. 5.495,-

Sæt med 20 mm isolering 
10 12 14 20 14lt
10 12 14 22 14lt
12 13 16 22 14lt
Pris: kr. 1.195,-

Drumseeker Bags sæt 
3 x tom 
1 x bass 
1 x snare
Tilbud kr. 1.995,-

Økonomi set
10 12 14 20 14lt
10 12 14 22 14lt
12 13 16 22 14lt
Pris kr. 695,-

Gretsch Blackhawk SX Gretsch Blackhawk EX
22” stortromme
14”x 5” lilletromme
10” 12” tom 14” gulvtam
Gibraltar stativer
Vejl.: kr. 8.995,-

Tilbud: kr. 6.995,-

16” stortromme
12”x 5” lilletromme
8” - 10” tom 13” gulvtam
Gibraltar stativer
Vejl.: kr. 8.995,-

Tilbud: kr. 6.995,-

Gretsch Catalina Club

Gretsch Catalina Birch
10” 12” 14” 22” 14” snare 
Inkl. Gibraltar stativer,
Avtantgarde Precision bækkensæt,
14” Hihat, 16” Crash, 20” Ride
Pris:  kr. 17.630,-
Dit sæt: kr. - 7.630,-

Din pris: kr. 10.000,-

Yamaha Stage Custom Nouveau
10” 12” 14” 20” 14” snare eller
10” 12” 16” 22” 14” snare
Inkl. stativer + extra boomarm,
Avantgarde Precision bækkensæt,
14” Hihat, 16” Crash, 20” Ride
Pris:  kr. 17.285,-
Dit sæt: kr. - 7.285,-

Din pris: kr. 10.000,-

Pearl Export 
10” 12” 14” 20” 14” snare eller 10” 12” 14” 22” 14” snare
Inkl. stativer, Avantgarde Precision bækkensæt,
14” Hihat, 16” Crash, 20” Ride
Pris:  kr. 17.630,-

Dit sæt: kr. - 7.630,-         Din pris: kr. 10.000,-

Køber du ét af disse 3 trommesæt, 
tager vi dit gamle sæt i bytte og 
giver op til kr. 7.630,- for det

Økonomi sæt
10 12 14 20 14lt
10 12 14 22 14lt
12 13 16 22 14lt
Pris: kr. 695,-



Enduro Series stativkasse 
Tilt & Pull
Vejl. kr. 2.995,-

Enduro Series cymbalkasse 
Tilt & Pull
Vejl. kr. 1.695,-
Uden Tilt & Pull 
Vejl. kr. 1.195,-

Enduro Series Lilletrommekasse  
Vejl. kr. 795,- Uden isolering
Vejl. kr. 995,- Med isolering

Økonomi set
10 12 14 20 14lt
10 12 14 22 14lt
12 13 16 22 14lt
Pris kr. 695,-

18” stortromme
14”x 5” lilletromme
12”x 8” 14”x14”
Gibraltar stativer
Vejl.: kr. 8.995,-

Tilbud: kr. 6.995,-

Gretsch Catalina Club Gretsch Catalina Rock Gretsch Renown Maple
26” stortromme 
14” x 6½” lilletromme
14” tom 16” - 18” gulvtam
Uden stativer
Vejl.: kr. 11.995,-

Tilbud: kr. 8.995,-

Sammensæt dine egne størrelser
Fra kr. 11.995,- for 12” 14” 18”
Fra kr. 14.500,- for 10” 12” 14” 22”
Ring og forhør

Ring og få tilbud ved køb af sæt!

Pearl Export 
10” 12” 14” 20” 14” snare eller 10” 12” 14” 22” 14” snare
Inkl. stativer, Avantgarde Precision bækkensæt,
14” Hihat, 16” Crash, 20” Ride
Pris:  kr. 17.630,-

Dit sæt: kr. - 7.630,-         Din pris: kr. 10.000,-

Pearl Reference 
Få special designet dit trommesæt
Reference serien er noget af det 
ypperste, du kan få indenfor trommer

Yamaha Oak Custom 
Som Yamaha Dream 
Team Dealer har vi flere 
special sæt i butikken.
Kom ind og test disse 
fremragende 
trommer

Gretsch USA Custom 
Kom ind i butikken og test 
That Great Gretsch Sound 
Flere sæt på lager



Af Mads Pinholt

Han øver sig aldrig. Ikke på trommer i hvert 
fald. Faktisk kan der gå ganske lange period-
er, hvor Laust Sonnes trommestol ikke får 
fornøjelsen af at blive siddet på af dens herre. 
Jeg fanger ham over telefonen en søndag af-
ten, og på spørgsmålet om, hvornår han sidst 
har haft noget med trommer at gøre, kom-
mer svaret prompte.
”Det er noget tid siden”.
I dag?
”Nej.”
I går?
”Nej.”
I forgårs?
”Nej…”

Men hvordan kan det gå til, at en af Dan-
marks kendteste trommeslagere i perioder 
ikke kommer i nærheden af sine trommer? Ja, 
for Laust Sonne er det lige til.

”De sidste mange år har jeg ikke øvet for mig 
selv. Jeg vil hellere fokusere på, at det bliv-
er musikalsk fedt end teknisk korrekt. Det 
kan man selvfølgelig først gøre, når man har 
nået et vist niveau, men i dag handler det for 
mig om at spille sammen med andre. Jeg har 

været på teknikræset, men er kommet ud på 
den anden side”.

Og deromme ventede flere af de største danske 
navne på, at netop Laust Sonne ville slå søm i 
deres orkester. D.A.D, som snart kan fejre sølv-
bryllup, har ham på holdet. Tim Christensen har 
brugt ham. I det eksperimenterende jazzorkester 
Bugpowder leger han med, og så har han heller ikke 
kunnet holde stikkerne fra sangerinden Dicte. 

Trommeslageren ville synge
Laust Sonne er ikke, som danske trommeslagere 
er flest. Alene hans stil – tøjet, håret og måden 
han sidder på trommestolen, skiller ham i den 
grad fra bukkene. Men også når det kommer til 
måden at være musiker på, er han anderledes. 

Da Laust Sonne kom hjem fra fire år i London 
og L.A., hvor han havde prøvet mulighederne 
af med orkesteret Butterfly Species, ville han 
mere end kun trommer.
”Jeg havde fået lysten til at synge og spille mere 
guitar - ville have mit eget band og skrive mine 
egne numre”.
Denne trang resulterede i projektet Dear, og 
netop i disse dage pudser Laust Sonne de sid-
ste ting af, så orkesteret med ham selv i front 
på vokal og guitar kan komme på den ventende 
tourné.
”Sætlisten skal rettes til, mine guitarer skal 
tjekkes op, og så er der alle de praktiske 

ting, som hvornår kører vi, hoteller og så 
videre, som jeg skal have styr på, fordi 
det er mit orkester”.

Foto: Lars Viberg

Laust Sonne er mere end D.A.D’s  
stilige trommeslager. I Bugpowder 
spiller han syrejazz uden bas, og når 
Dear går på scenen, står han helt i 
front med mikrofon og guitar.



Ellers går tiden med at komponere til Dears næste 
plade, og en kommende live-DVD med D.A.D skal 
også lige redigeres.

Efterhånden er det blevet 
til seks år med ko-rock-
erne. Tilbudet om at kom-
me ind i folden fik han alle-
rede, da han som 24-årig 
kom hjem fra det store 
udland. Men planen om at 
komme i gang med sit eget 
betød, at Laust Sonne 
skulle smøres lidt, før han 
takkede ja.
”Jeg skulle lige tænke over, 
hvad jeg kunne tilføre sådan 
et orkester, hvor de alle 
sammen er noget ældre 
end mig og har spillet sam-
men så længe”.

Komponerer over et trommebeat
Det at spille med D.A.D præger i høj grad Laust 
Sonnes arbejde som musiker.
”Jeg får rock-tingen udlevet med DAD, så det gider 
jeg ikke med Dear. Og når jeg skriver sange, prøver 
jeg virkelig på at få rocktingen ud af mit hoved”.
Som noget nyt er Laust Sonne derfor begyndt at 
skrive numre op omkring et trommebeat i stedet 
for en guitar.
”Jeg går i studiet og indspiller et trommespor, som 
jeg så tager med hjem. Først prøver jeg på at finde 
et beat-hook, derefter et vokal-hook og så kom-
mer resten. På den måde bliver det mere dansabelt 
– funky om man vil – og mindre rocket”.

Lysten til at brede sig over flere stilarter viser sig 
også, når Laust Sonne sætter navne på nogen af 
sine trommehelte.
”Indenfor jazzen er Tony Williams den helt store. Han 
kom jo med Miles Davis allerede som 17-årig og har 
været banebrydende indenfor moderne jazz”.
Når det gælder rock, kommer helten også uden 
betænkningstid.
”John Bonham! – fra Led Zeppelin. Han var en af de 
første, som virkelig bankede igennem, og så lavede 
han utrolig musikalske fills. Han fik de forskellige 
mønstre til at passe sammen, og så var han også 
en af de første som lavede lange trommesoloer, 
som virkelig havde noget at byde på. Og det var de 
godt klar over, for han ligger altid højt i mixet”. 

Af nyere navne lytter Laust Sone gerne på Dave 
Grohl fra Nirvana og Foo Fighters.
”Han har en god portion raw power og er utrolig 
intens i sit spil. Samtidigt har han et fedt back-beat 
og en rigtig god dyb lyd”.

Slår alt hvad han kan
Og netop trommelyden er vigtig for Laust Sonne. 
Siden oktober sidste år har han spillet på Modern 
Drums egen eksklusive serie, Drum Limousine.
”Jeg bad om at få dem lavet, så de har den gam-
le, skramlede lyd med tynde kedler, som lyder løse 
og ringende. Sættet er betrukket med hvidt skind, 
som er riflet, så det nærmest ligner krokodilleskind. 
Jeg har en 26” stortromme, en 13” sidetam, to 
gulvtammer på 16” og 18” og en Sweetspot me-
tal-lilletromme. Den er der virkelig et godt smæk i 
– meget top, men også bund. På mit første D.A.D-
job med sættet knækkede seidingen på lilletrommen 

fire gange. Men jeg slår også hårdt – alt hvad jeg 
kan. Så nu har jeg fået en snor med metal i, og det 
holder. Sættet er lavet til mine job med D.A.D, som 
er meget derudaf. Men jeg bruger det også med 

Bugpowder, for der er in-
gen bas, og så er det godt 
med store trommer”.

Bækkenerne har Laust 
Sonne selv været i Tyrkiet 
for at få lavet.
”Det var som et kig ind i 
middelalderen. En mand 
sidder på en træstub og 
banker dem ud med en lille 
hammer. Metallet af tin og 
kobber er lavet efter en 
mystisk formel, som lig-
ger gemt i et pengeskab. 
Og blandingen skal i ovnen 

i den helt rigtige tid ved den rigtige temperatur, el-
lers kan man knække bækkenerne med hænderne. 
Jeg fik lavet to serier dernede. Én med en grumset, 
dyb klang og en anden, som jeg bruger med D.A.D 
med mere top”.

De næste par år vil Laust Sonne koncentrere sig 
om at gøre Dear mere kendt.
”Vi skal op over kanten. Alle kender os, men ingen 
har købt pladerne”.
D.A.D skal skrive til den næste plade, og Bugpow-
der skal promoveres på festivaler i udlandet. Gry-
derne er tydeligvis i kog, men hvad er det egentlig, 
Laust Sonne stræber efter som trommeslager?
”Jeg angriber altid groovet og prøver at spille trom-
merne distinkt fra nummer til nummer. På den 
måde kan det også blive trommerne, folk vil høre 
mere af. Og så prøver jeg at gøre det så personligt 
som muligt.”.
Kan folk så genkende dit spil?
”Ja. Jeg har prøvet, at nogen har hørt 10 sekunder 
af et nummer og så sagde: Det er sgu’ da Laust!”
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Laust Sonne facts:
Laust Sonne er 31 år.
Kæreste med sangerinden Dicte i 6 år. 
Sammen har de en søn på 2 år - og en kat.
Bor i en lejlighed i København.
Spiller med bl.a. Dear, D.A.D og Bugpowder.
Trommer: Drum Limousine. 
26” stortromme, 13” sidetam, 
16” og 18” gulvtammer, 
Sweetspot 14 x 5½” metal-lilletromme.
Bækner: Avantgarde Roughcut. 
Yamaha Hardware. Roland Elektronik.



Det bedste udvalg af Vic Firth 
stikker finder du i Modern Drums.

Vi har over 60 forskellige modeller samt 
køller, Whiskers, Rute og timbalestikker.

Hickory. Fås med træ eller nylon tip.

HD4 - 5A - X5A - 55A - 5B - 7A - 8D

Hickory. Fås med træ tip

AS7A - AS8D - AS5A - AS5B 

Dave Weckl - Steve Gadd - David Garibaldi
Omar Hakim - Charlie Watts - Wuv, Zoro
Thomas Lang - Sheila E - Jack De Jeonette
Peter Erskine - Buddy Rich - Stanton Moore
Terry Bozzio m.fl.

Rute - Rute 202 - Rute 303 - Rute 404
Rute 505 - Rute 606

Jazz Brush - Heritage
Steve Gadd - Jazz Rake - Rock Rake

Øveplade 12” 
med 2 forskellige 
overflader 
Tilbud kr. 395,-

Stereo Headphones 
Højkvalitets stereo som 
reducerer lyden udefra
med 24 db. 
Pris: kr. 695,-

American Classic 

American Sound 

Signature Series 

RUTE 

Whiskers 

CS 740 
Bækkenstativ

Pris: kr. 470,-

CS 745
Boomst. m. enkeltben

Pris: kr. 590,-

CS 655
Boomst. m. enkeltben

Pris: kr 360,- 

CS 845
Boomst. m. dobb.ben

Pris: kr 650,-  

SS 940
Lilletrommestativ

Pris: kr. 885,-  

CSAT 924
Clamp

Pris: kr. 120,- 

DS 840
Trommestol

Pris: kr. 775,- 

FP 7210
Enkeltpedal

Pris: kr. 540,- 

CSAT 930
Bækkenstapler

Pris: kr. 175,- 

HS 1100 
Hihatstativ

Pris: kr. 1.350,- 

DFP 8210 
Dobbeltpedal

Pris: kr. 1.995,- 

Alt hardware bliver 
produceret på Yamaha’s 
motorcykelfabrik.
Verdens mest benyttede 
hardware - fordi det holder.

Modern Drums anbefaler 
Yamaha hardware til 
brug i bl.a. studiet, live 
og institutioner.



Endnu et spændende nyt 
brand fra Modern Drums! 

D-Hole gir’ dig en helt ny 
mulighed for at kombine-
re beskyttelsen af hullet i 
frontskindet med din per-
sonlige stil. 

I første omgang har vi lavet 
ringe i farverne sort, sølv, 
transparent samt munden 
fra logoet. 
Vi har flere funky modeller 
på tegnebrættet!

Tjek dem ud i butikken og på
www.d-hole.com

Ringene fås i størrelserne:

Sort: 
2”, 4” og 5” 

Sølv: 
2”, 4” og 5”

Transparent: 
2”, 4” og 5”

Mund:
5”



Moongel
Klistres på skindet så det 
tager overtonerne
Kr. 85,-

Natal tamborin
Kr. 195,-

Danmarks bedste priser! Drum Case trommekasser
Sæt med 3 x tom, 1 x bas, 1 x snare
Kun kr. 1.995,-

VicFirth Øreværn
Normalpris kr. 495,-

Tilbud: kr. 195,-
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Afsender:
Modern Drums
Frejasvej 23
8230 Åbyhøj


