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5 Seconds of Summer er uden tvivl verdens 
hotteste band.

Lige siden deres første single, “Out of My 
Limit”, fik mere end 3,5 millioner visninger på under 
en uge og forvandlede drengene fra YouTube-
stjerner til rockguder, har hele verden været klar 
over, at et nyt popfænomen var født. 

Fra Lukes smukke, blå øjne og rock’n’roll-agtige 
læbepiercing — som en punket Harry Styles? — til 
Michaels særprægede og karakteristiske frisure, der 
ligner et “bagvendt stinkdyr”, er 5SOS meget mere 
end bare “det næste One Direction”. 

SOmmer- 
TiD!

De er unikke. De er sig selv. De skriver deres egne 
sange, spiller deres egne instrumenter og sætter 
deres eget hår. De startede tilmed deres eget plade-
selskab, før de udgav deres første album. Og de er 
klar til at blæse sokkerne af dig med deres musik!

De er også hinandens bedste venner – en tæt 
sammentømret gruppe musikere, der har en vision 
og en indbyrdes kemi, som er tydelig for enhver 
fan. Denne kvartet fra Australien er ikke bare et 
ligegyldigt boyband, der er glemt om fem sekunder. 
De er kommet for at blive. Og hvis du tror, du kender 
dem, så bare vent og se!
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OG AMERIKA HILSER JER! 5SOS BESØGER Q102 Performance 
Theater i Bala Cynwyd, Pennsylvania DEN 24. April 2014.

“Luke ER DEN 
GENERTE AF OS. 
Ashton taler 
meget og laver 
fis, mike er 
den vilde ... og 
jeg er ham, der 
bare tager 
det chill.”
–Calum
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bandet holder en velfortjent pause efter at have signeret 
deres single “She Looks So Perfect” i April 2014. ⌦
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“DET FØLES
IKKE, SOM OM DER ER 

GÅET TRE ÅR. DET FØLES 

MERE SOM TI ÅR.”
Luke 

5 SOS FAKTA!
Født: 16. juli 1996
Yndlingsfarve: Blå
Kæledyr: Hunden Molly
Drømmedate: En dag på stranden, og så    is bagefter!

Yndlingsmad: Kylling

d

d

Luke FÅR SINE FANS TIL AT GÅ PUNKPOP-AMOK PÅ 
Shepherds Bush empire i LONDON I MarTS 2014.
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Luke GIVER EN AF SINE FØRSTE KONCERTER – I SKOLEN SOM 14-ÅRIG!

Den lyshårede og storsindede charmetrold har 
ry for at være en spasmager. Han fjoller rundt, når 
der er kamera på, og besvarer interviewspørgsmål 
så humoristisk som muligt. Og så gør han nar af de 
andre bandmedlemmer døgnet rundt, som du kan 
se i deres utallige, sjove twitcam-videoer på 
nettet!

“Hey, jeg hedder Luke, og jeg elsker at 
feste!” 
 Sådan præsenterer Luke sig for 

omverdenen på Instagram, hvor han går under 
brugernavnet “luke_is_a_penguin” (pingvinen er 
hans yndlingsdyr, hvis du ikke allerede vidste det).
Og det er lige før, at den unge sanger og guitarist i 
tidens hotteste, nye poppunk-boyband har sprængt 
rammerne for det sociale netværksmedie. Så stor er 
tilstrømningen nemlig til Lukes dedikerede og hastigt 
voksende fanskare. I skrivende stund tæller den to 
millioner følgere, og der kommer hele tiden nye til!

Lige siden 2011, hvor Luke begyndte at føle sig tryg 
ved at synge og spille guitar på samme tid, har han 
søgt kontakten til sine fans. Den talentfulde sanger 
har lagt videoer og billeder på Twitter, Facebook 
og selvfølgelig YouTube, siden han var bare 14 år 
gammel. I de mellemliggende tre år har Luke lagt 
over 6000 hyleskægge tweets og billeder op (det er 
mere end fem om dagen!), og det viser, at Luke gerne 
vil fortælle sine fans, hvad han går og laver – også 
hvad han får til morgenmad og frokost!

Luke er gruppens højeste og yngste medlem (“men 
også det mest ansvarlige,” påstår han!). Hans dårlige 
vaner er “at udsætte de ting, der skal gøres,” og “at 
svine i brusebadet – det ser ud, som om der har 
været en tsunami!” Derfor bryder ingen i gruppen sig 
om at dele hotelværelse med forsangeren.

“Vi var ikke venner med Calum i skolen, for jeg 
følte mig ikke cool nok til at være hans ven,” har Luke 
sagt. Men det er da svært at forestille sig Luke ikke 
være cool – synes du ikke?

GRUPPENS FESTGLADE FORSANGER 
OG GUITARIST ER REJST HELE VEJEN 
FRA Riverstone uden for Sydney 
i australien for at underholde 
verden med sin ligefremme 
attitude – og hårrejsende frits!

Luke
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“Calum er den særeste af os, men han 
nægter at indrømme det,” driller Michael 
i et nyligt interview. Men dét har han lov 

til, for han har været Calums bedste ven siden high 
school. “Han har også en god mås til at moone med!” 
fortsætter han. De andre fyre er enige. Og som man 
kan se i mange fotos på Twitter og Instagram, har 
Calum intet imod at vise fansene sin bagdel! Når han 
ikke udstiller sig selv, er bassisten kendt for at være 
dén i gruppen, som går i det mærkeligste undertøj. 

“Jeg ved ikke med jer andre, men det virker, som 
om jeg altid har tukaner på mine underdrenge!” 
har han sagt i spøg. “Der er altid dyr på mit 
undertøj. Det er flovt!”

Michael driller stadig Calum med, hvordan 
gruppen blev dannet: “Jeg ved ikke, hvordan 
Calum kom med i bandet. Der er aldrig 
nogen, der officielt har bedt ham om at blive 
medlem! Han var bare en af vores venner, 
der gik ud fra, at han var en del af bandet.”

I starten, før bandet begyndte at 
øve hjemme hos Michaels forældre, var 
bandets succes – og venskabet for den 
sags skyld – slet ikke givet. “Til at begynde 
med kunne Michael ikke lide Luke,” siger 
Calum. “Og eftersom jeg var Michaels 
bedste ven, var jeg nødt til heller ikke at 
kunne lide Luke. Men inderst inde tænkte 
jeg: “Luke virker ellers som en rigtig cool 
fyr!”” 

Under deres opvækst i en stille, 
søvnig forstad til Sydney delte 
drengene en kærlighed til 
larmende punkrock.  
Det var denne fælles 
interesse, der førte 
de fire meget 

forskellige personligheder sammen: De ville vække 
nabolaget! I dag mener drengene, at det kan blive en 
fordel for dem, at de hadede hinanden i begyndelsen. 
Mange år med turnéer, berømmelse, penge og 
skænderier kan let skille bands ad. Men fordi 
drengene fik overstået uenighederne tidligt, joker de 
med, at bandlivet vil gå strygende i fremtiden ...

BANDETS FASTE BASSIST OG SANGSKRIVER ER DEN MEST STILLE AF DRENGENE 
... HVIS HAN SELV SKAL SIGE DET! MEN FAKTISK ER DEN UDADVENDTE FYR 
DÉN I GRUPPEN, DER HAR DEN SKARPESTE HUMOR, LIGESOM HAN OGSÅ ER 
INDEHAVEREN AF DET VILDESTE UNDERTØJ.

Calum e

Calum PRØVER AT FÅ DE ANDRE TIL AT GRINE I EN 
DIREKTE UDSENDELSE AF PROGRAMMET Elvis Duran!
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5 SOS FAKTA!
Født: 25. januar 1996
Søskende: Mali Koa (søster)Yndlingsfarve: Blå
Yndlingsfilm: Monsters, Inc.Yndlingsmad:  Pasta og pizza 

  (med skinke og ananas)
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16-ÅRIGE Calum rockER PUBLIKUM PÅ 
Norwest Christian College.

calum GIVER FANSENE EN FED OPLEVELSE PÅ 
Sound Academy i TORONTO I April 2014.
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de unge og forhåbningsfulde drenge fotograferet i Sydney i 2012.

“VI KUNNE 

MÅSKE 
lavE ET 
band?” 
Michael

dér band fra X Factor.” De ville ikke ende som en 
“fabrikeret” gruppe uden kontrol over deres musik. 
Siden bandets første øvetime har 5SOS haft som 
programerklæring at være så autentiske som muligt: 
“rigtige mennesker”. “Vi har altid ønsket at være et 
rockband,” sagde Ashton i et tidligt interview. “Vi så op 
til bands som Green Day, og det var meget vigtigt for os 
at holde fast i, hvilken slags gruppe vi ville være.”
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5 Seconds of Summer blev, sjovt 
nok, dannet en vinter i Australien.
Bandets navn er øjensynlig en 

parodi på den populære, men skæve 
romantiske komedie (500) Days of 
Summer fra 2009, men i et interview 
for nylig sagde bandets komiske klovn, 
guitaristen Michael, at gruppen nok 
havde heddet “The Powerpuff Blokes”, 
hvis de havde været et pigeband 
(historien melder intet om, hvad de andre 
medlemmer ville have syntes om dét!). 
Det nye band overvejede i starten at 
aflægge prøve til den australske udgave 
af X Factor (om ikke andet, så for at 
møde Danni Minogue, der er dommer i 
det australske program!). Men drengene 
stemte om det og kasserede ideen, fordi 
de ikke ønskede at blive kendt som “det 

hvad 
var navnet?
Inspireret af deres forkærlighed for amerikanske punkpop-grupper 
som Blink 182, Yellowcard og Green Day — samt det australske band 
Amy Meredith — dannede Luke Hemmings, Calum Hood og Michael 
Clifford “officielt” 5SOS den 3. April 2011. som trommeslagere ofte gør, 
kom Ashton til senere end de andre medlemmer. Men bandets skæbne 
og fremtid blev forseglet i en matematiktime på Norwest Christian 
College, da drengene langt om længe blev enige om et bandnavn ...

e

EN MEGET TIDLIG FOTOSESSION med BANDET I 
Sydney 2012. TJEK ENGANG DE FRISURER!
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Lukes første cd var The Young and the 
Helpless med det amerikanske punkband 
Good Charlotte, og man kan høre pladens 

stærke indflydelse i mange af 5SOS’ mest punkede 
sange. Men i numre som “Heartache on the Big 
Screen” og “Out of My Limit” skinner drengenes 
kærlighed til fængende popomkvæd også igennem. 
Det hele bunder i bandets naturlige talent for at 
komponere veldrejede melodier. “Vi var påvirkede 
af poppunk- og rockgrupper,” fortalte Michael i 2013, 
“bands som McFly, Blink 182, Green Day, Busted, 
All Time Low, Boys Like Girls. Vi kan lide mange 
forskellige slags musik og har lyttet til lidt af hvert, 
siden vi var små.” Dette miks af inspirationskilder – 
fra hårde punkgrupper til poppede boybands –  
har fået både fans og musikanmeldere til at tage 
bandet til deres hjerter. Ingen andre af nutidens 
“boybands” rocker så hårdt igennem som 5SOS! 

“VI ER IKKE ET
boyband.” Luke 

5SOS bærer bogstavelig talt deres inspirationskilder uden på tøjet. 
med deres sorte ripped jeans og t-shirts ligner de ikke et almindeligt 
boyband, synes du vel?

det populære, Australske rockband Amy Meredith  
har også påvirket 5SOS’ lyd.  ⌦
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inspiration 
OG idoler
bandET BÆRER MED STOLTHED DERES MUSIKALSKE INSPIRATIONSKILDER UDEN 
PÅ TØJET – OFTE HELT BOGSTAVELIGT i form af logoer. TIL DERES KONCERTER 
KAN MAN ofte SE DEM MED RAMONES-, NIRVANA- ELLER GREEN DAY-motiver 
PÅ deres t-shirts (der som regel er forrevne!). i starten fandt gruppen 
sammen over deres fælles kærlighed til yndlingsgruppen Blink 182. men 
mange andre musikalske forbilleder har været med til at præge 5sos.

Billy Joe og Tré Cool fra punkbandet Green Day, der er en af 
5SOS’ største inspirationskilder ud i musik og tøj.

yndlingsbandet Blink 182 skrev “I Miss 
You”, som 5SOS tidligt lagde på youtube.


