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NYHEDSBREV 2 - vinter 2004
2P Produktion har nu fornøjelsen af at fremsende vores vinter-nyhedsbrev til jer og dermed præsen-
tere jer for endnu en håndfuld af vores talentfulde kunstnere. Vi benytter også lejligheden til at op-
fordre jer til at kigge ind på vores hjemmeside på www.2P-Produktion.dk (Kunstnerfoyeren). Og I er 
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!

COVERBAND
Priskategori: B
Orkestret består af tre festlige gutter, som leverer gode, gedigne og danse-
venlige sange fra 60'erne og op til i dag. Orkestrets specialitet er dog
numre fra 60'erne og 70'erne, men også danske hits (fra Dansktoppen)
er på repertoiret. Bandet egner sig især til private fester, firmafester og
til sommer- og byfester.

Konferencier, TORBEN KEIMLING
Priskategori: B/C
En anderledes konferencier! Og med grinegaranti! Torben leder kompe-
tent engagementet som konferencier. Med Torben som "stand-up-typen"
ved man aldrig, hvornår der falder en sjov bemærkning af og helst med
udgangspunkt i publikum.

Rattlesnake Joe and the Reptiles
Priskategori: B
5-mands orkestret leverer partyblues, råbekor og swingende rock'n roll
som det lød i 50'erne og 60'erne i de små klubber i Chicago. Med hits
som Johnny B Goode, Sweet home Chicago og Shake your Moneymaker
er festen garanteret med syng-med-sange og glad dansemusik!

MUSIC 2 NIGHT
Priskategori: A/B
Duoen består af Vivian og Frank, som sætter en ære i at levere den bedste
og mest underholdende selskabsmusik! Frank leverer den afdæmpede
pianomusik under middagen og til dansemusikken træder Vivian op som den
sprudlende og livsglade sangerinde, der serverer det ene hit efter det andet.

ROAD TO CAIRO
Priskategori: C
Road to Cairo består af seks musikere inkl. sangerinden, Gitte Bak, som
musikken centrerer sig omkring. Repertoiret består af originalkompositioner
og egne versioner af især 60'ernes og 70'ernes bedste numre. Det handler
bl.a. om egne fortolkninger af Van Morrison, Procol Harum og Pink Floyd.
Dette er et erfarent orkester, som spiller traditionel blues/rockmusik, som tra-
ditionel rock og blues skal spilles!

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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