EVENT-NEWS
Nyhedsbrev fra

Velkommen til Event-News. Et nyt tiltag fra Event-Danmark, hvor vi cirka én gang i
kvartalet vil fortælle lidt om nogle af vores seneste nyheder.
Event-News er blot et lille supplement til den personlige kontakt, som altid har
været kernen i forholdet til vores kunder. Det betyder også, at selvom vi stort
set hver uge eller måned får aftaler med nye spændende kunstnere, har vi
bevidst valgt ikke at bombardere jer med nyheder og slå-til-nu-tilbud.
Det laver vi ikke om på, men håber, at I vil tage godt imod dette kvartalsvise
nyhedsbrev og så ellers fortsætte med at kontakte os løbende, så vi hele
tiden kan give jer den form for musik, underholdning, foredrag og
standup, der passer nøjagtigt til jeres virksomheds arrangement.
God læselyst – og vi snakkes ved…
Gert Degn
Indehaver, Event-Danmark

Tre stærke nyheder!
GASBOX
Der er ingen tvivl om, at Kim Larsen er
en af Danmarks største kunstnere og
personligheder gennem tiderne. Kim
Larsen har i over 40 år spillet og sunget
sig ind i et stykke dansk kulturhistorie,
først med Gasolin’ og siden som solist.

og forsangeren både ligner, og
ikke mindst lyder, som Flemming
Bamse Jørgensen, hvilket bidrager
til en virkelig autentisk gengivelse
af de kendte sange. Endvidere gør
bandet en dyd ud af detaljerne, både
hvad angår lyd og fremførelse i de
gennemarbejdede arrangementer.
Så alt i alt er der med Bomles
Venner garanteret fællessang og
stemning helt i top!

GASBOX er så tæt på den ægte vare, man
kan komme. Siden 2010 har de spillet
flere hundrede koncerter, og efter deres
medvirken i TV-programmet ”Danmark
har talent” på TV2, hvor de nåede helt
til semifinalen, har de fået ekstra god
medvind på landevejen og har opnået
masser af succes. På scenen skaber de
sammen en form for musikalsk magi, der
altid bliver præsenteret i et professionelt
lyd- og lysshow.

A NIGHT WITH THE STARS
Kunne du forestille dig en aften
i selskab med Queen, Whitney
Houston, Tina Turner og Bryan
Adams? Eller hvad med en aften,
der byder på det bedste fra Robbie
Williams, ABBA, Coldplay, U2 og AC/DC?

BOMLES VENNER
Bamses Venner begavede den danske
sangskat med massevis af vellyd og syngmed-hits. Dem har Bomles Venner taget
til sig på flotteste vis. Bomles Venner er
dedikeret til det kendte Bamserepertoire,

Det er idéen bag “A Night with the
Stars”, hvor de nævnte solister – i
landets bedste kopiudgave – spiller
op til en uforglemmelig aften med
et medley af alle de kendte hits.
Aftenen kan skræddersyes med det
antal kunstnere, der ønskes.

Booking på www.event-danmark.dk eller telefon 98 10 20 00
Og husk… Vores priser på kunstnerne er altid 100 % konkurrencedygtige og tåler sammenligning med alle.
Vi er på ingen måde et fordyrende mellemled. Tværtimod!

