
      

 

Claus Hempler 
 

Claus Hempler er født i 1970 og voksede op i Odense-forstaden Højby. I 1981 dannede han 

gruppen Fielfraz sammen med skolekammeraterne Nils Brakchi (bas) og Kenneth Priisholm 

(guitar). Gruppen blev senere udvidet med Jens Langhorn på trommer. Claus Hempler var 

sangskriver og forsanger i gruppen som i perioden 1990-1996 udgav tre albums: ’Shine’ (1990), 

’Electric Eel’ (1992) og anmelderroste ’Slick’ (1996). I 1996 medvirkede Hempler i Hotel Pro 

Formas musikforestilling ’Monkey Business Class’, og i 1997 indspillede han sammen med Dicte 

nummeret ’You're the Boss’ på albummet ’String of Pearls’ med Ib Glindemann & hans orkester.  

 

Som solist har Claus Hempler i 1999 udgivet albummet ’Charm School for Pop Singers’ hvor han 

flirter med standardjazz og crooner-stil. På pladen medvirker Thomas Blachman (trommer), 

Lennart Ginman (bas) og Carsten Dahl (piano). Albummet indeholder cover-numre af bl.a. Billie 

Holiday, Frank Sinatra og Tony Bennett.  

 

Efter bl.a. at have overvejet en afgang fra den danske musikscene, til fordel for et teologistudium, 

barslede Claus Hempler med albummet ’Hempler’ i 2004 under musikalsk medvirken af bl.a. 

Fielfraz-medlemmerne Nils Brakchi, Jens Langhorn, samt producer Joshua (Kent, Kashmir, 

Carpark North, Mew). Efter udgivelsen af Hempler blev Claus Hempler hædret med tildelingen af 

en Steppeulv i 2005 for "Årets vokalist" og prisen som "Årets Danske Sanger" ved Danish Music 

Awards samme år.  

 

Claus Hempler medvirker på den danske Leonard Cohen-hyldest ’På danske læber’ fra 2004 med 

nummeret ’Alle ved besked’, som er en fortolkning af Cohen-nummeret ’Everybody Knows’. Også 

på ’Andersens Drømme’, Nikolaj Nørlunds hyldestalbum til H.C. Andersen fra 2005, medvirker 

Claus Hempler med et nummer. Hemplers røst er desuden at finde på lydsporet til den danske film 

’Store Planer’ fra 2005 hvor han har lagt stemme til Thomas Bo Larsens udfoldelser bag 

mikrofonen. Har tidligere været signet på Swan Lees eget pladeselskab Gogo Records og  

 



      

 

 

Whiteout Music men er i dag signet på SONY BMG. Albummet ’Return Of The Yes Man’ udkom i 

2007. Albummet blev produceret af Kenneth Andersen.   

 

Claus Hempler er i 2017 aktuel med titelsangen til den danske dramaserie ’Herrens Veje’, samt et 

nyt album udgivet sammen med Dicte med titlen ’Uppers’.  


