
 
Tobitalt udgiver ny single og musikvideo lavet af Reflex Film 
 
GI’ MIG NU ET HIT - GI’ MIG NU ET LIKE.  
Ny single og musikvideo fra den danske troubadour, Tobitalt — aka musiker Tobias 
Heilmann — sprudler med samfundsrevsende lyrik og ironiske billeder. Her stilles 
skarpt på, hvordan vi konstant søger bekræftelse uden for os selv. Vi tæller vores hits 
og likes på de sociale medier. Jo flere – jo mere lykke. 
 
Med sin nye single “Gi’ mig nu” samler musikeren Tobias Heilmann tråden op fra 
hiphoppen, men også grupper som Røde Mor og John Mogensen, der med 
velklingende lyd og bidende tekster forholder sig til det samfund vi lever i.  
 
”Du skal gøre mig hel, så skynd dig nu og del del del.” 
Om singlen siger Heilmann: “Det er selv- og samfundsrevsende popmusik, man kan 
synge med på. Man må meget gerne grine med, og samtidig få lidt ondt, fordi det er 
en sandhed man kan se sig selv i. Det kan jeg i hvert fald.” 
 
Musikvideoen er instrueret af Ernesto Piga Carbone fra Reflex film. Videoen viser 
Tobias i et utal af masker og teatrale scener, der udstiller, hvordan vi forstiller os og 
maskerer os for at få vores likes.  
 
Se “Gi’ mig nu” her. LINK  
Pressebilleder af Tobias Heilmann. LINK  
 
BIO: 
Tobitalt er et band og performanceprojekt udviklet af sanger, musiker og skuespiller 
Tobias Heilmann. Tobitalt har tidligere udgivet albummet ”Han er gal”, som er en 
samling håndspillede numre på dansk, der ligesom den nye single er produceret af 
troldmanden Boe Larsen (Christopher, Sanne Salomonsen, Ida Gard, m.fl) 

 
Fakta: 
Titel: Gi mig nu 
Musik og tekst: Tobias Heilmann 
Producere: Boe Larsen og Tobias 
Heilmann 
Musikvideo: Idé og instruktion Ernesto 
Piga Carbone 

Kamera: Rune Nygard 
Klip: Malte Pedersson  
Lys: Peter Albert Rasmussen 
Danser: Søren L Mühldorff 

https://youtu.be/-duBglnySik
https://www.dropbox.com/sh/g2wymuqa8hqiec7/AACjU92LWJwMRR31xpvyiE2Wa?dl=0

