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NYHEDSBREV 3 - forår 2004
Endelig blev det forår, og det er vores store fornøjelse at kunne fremsende vores forårs-nyhedsbrev og præ-
sentere nogle af vores talentfulde kunstnere. Og selvfølgelig skal vi også opfordre jer til at kigge ind på vores 
hjemmeside på www.2P-Produktion.dk (Kunstnerfoyeren). Og endelig er I selvfølgelig altid velkomne til at 
kontakte os telefonisk eller pr. e-mail for en uforpligtende snak. Kunstnerne er inddelt i priskategorier. Kontakt 
os for et godt tilbud - vi glæder os til at høre fra jer!

RIVERBAND
Priskategori: C/D
Dette jazzband behøver vist ingen yderligere præsentation! Orkesteret har
igennem mange år spillet på alle de etablerede og anerkendte scener i Dan-
mark - på festivalerne, til private arrangementer, på jazzklubberne o.s.v.
RiverBand, som i 2004 tournerer på fjerde årti, serverer sin helt egen krydre-
de blanding af blues, jazz og latin. En mikstur af gamle kendte numre iblandet
egne originale sange og melodier. De flittigt syngende musikere underholder
med godt humør og et repertoire, som trækker små og store på dansegulvet.
Der er stillet ind på spilleglæde, pulserende rytmer og god energi

FLUNKEYS
Priskategori: B
Flunkeys underholder med et alsidigt repertoire med festlig og velklingende
dansemusik for gæsterne i alle aldre. Flunkeys spiller de mest kendte danske
og udenlandske melodier fra 50'erne - 90'erne, dog ikke melodier fra Dansk-
toppen. Flunkeys optræder med glæde, energi og dynamik, der smitter af på
gæsterne, så alle får en god fest og en musikalsk oplevelse. 

ENMANDSBAND
Priskategori: A
Få gang i festen med kendte sange fremført af EnmandsBand, som udeluk-
kende består af JIM RADMER og hans guitar. Det øvrige "backing-band" er
indspillet hjemmefra - men alt i alt lyder ENMANDSBAND som et helt orkester!
Bredt repertoire som appellerer til både de unge og også de lidt ældre…

PISTACIE
Priskategori: E/F
Der er dømt musikalitet, show og fis og ballade, når Pistacie indtager scenen!
Foruden at være fire rutinerede og professionelle musikere uddannet fra musik-
konservatoriet i København og Dick Grove School of Music i Los Angeles, er
disse fruentimmere noget helt andet, og det ganske uden sidestykke! Der er
nemlig dømt stor show-stil, flotte kostymer og diva-attituder i lange baner, og
det alt sammen ledsages af forskellige hits fra tiden, især fra 50'erne og 60'er-
ne. Pistacies stil er sikker - det "vælter" ud over scenekanten med det bedste
fra den danske underholdningsscene, når Pistacie går på - ukuelige, musikal-
ske, humoristiske og fanden-i-voldske! Pistacie er både den gode oplevelse og
samtidig den sikre vare! Det er entertainment, når det er bedst! Pistacie har
bl.a. spillet på Roskilde Festivalen, til store virksomhedsarrangementer, på
internationale kongresser og i både dansk og tysk TV.

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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