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NYHEDSBREV 1 - efteråret 2003
2P Produktion er et nystartet firma, som bl.a. markedsfører bands, solister, showgrupper m.m., og 
som også booker engagementer mellem de pågældende kunstnere og egnede spillesteder. Vi har 
nu fornøjelsen af at præsentere jer for vores første nyhedsbrev, og i den forbindelse introducerer vi 
nogle af vores talentfulde kunstnere.

Kunstnerne er inddelt i priskategorier. Kontakt os for et godt tilbud -
vi glæder os til at høre fra jer!

SHOWTIME AT ERIC'S
Priskategori: E
Her er tale om et talentfuldt, sprudlende 5-mands orkester med hang til
og speciale i fed disco og funk! Det er simpelthen umuligt at sidde stille, 
når SHOWTIME AT ERIC'S ruller sig ud!

KLAP KEBABBEN
Priskategori: C
Skæv og skør humor leveret af 2 mand og 1 kvinde. Det handler om sket-
ches,  stand-up comedy, musik og sang fremført på en kebabsk og unik
måde!

MC HANSEN BAND
Priskategori: B
Følsom og swingende blues & country, så man føler sig hensat til USA.
Stilen er gennemført! Charmerende, ægte og medrivende.
(MC Hansen Band kan også engageres som trio med en besætning bestående af 2 guitarister + bas)

IN DUE TIME
Priskategori: B
Denne kvartet består af sangerinde, pianist, kontrabassist og trommeslager.
Orkestret spiller mainstream jazz godt krydret med inciterende latinamerikan-
ske rytmer og med speciale i 'jazzificeringer' af nutidige store kunstnere som
Sting, Stevie Wonder og Billy Joel. Akustisk lyd, intimitet og nærvær…

Konferencier: JAN EBERHARDT
Priskategori: A
Denne finurlige og lidt underlige mand er arrangementets kompetente
'rejseleder', hvilket både er en lidt spøjs men også sjov og underholdende
oplevelse! Jan har i mange år arbejdet som skuespiller på forskellige teatre,
revyer og medvirket i kortfilm.

Priskategorier:
A: kr. 2.000 - kr. 3.900 D: kr. 12.000 - 15.900 G: kr. 25.000 - kr. 29.900
B: kr. 4.000 - kr. 7.900 E: kr. 16.000 - 19.900 H: kr. 30.000 
C: kr. 8.000 - kr. 11.900 F: kr. 20.000 - 24.900
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