NOSTALGI TOUR VOL 2020 MED LIVEBANDS & DJ
Lyd, Lys, teknik
DJ
Konferencier
Afvikling
Billetsystem til rådighed hvis ønskes.
Tillæg hvis ingen scene 8*3 meter ( 100 cm. ben) lev. på palle for opsætning af hal/frivillig
kr. 5.000,00 ex. moms.
Det enkelte sted kan selv sammensætte prisen efter ønske og koncept der kan indeholde en
Koncetbillet med eller uden mad og som forårsfest, halbal, høstfest, hyldelskoncerte eller
lign.
Denne findes 3 pakker der kan købes og det er følgende:

Pakke 1 med Danmarks John og DJ
18,00 Ankomst ( DJ Spiller )
18,30 Spisning (mulighed for salg af buffet)
22,00 Danmarks John incl. Four Jacks ( 75 min )
23,15 DJ
01,00 Slut
Pris kr. 59.000,Pris medlemmer ConnectSport kr. 47.500,-

Pakke 2 med MidtOmNatten og DJ
18,00 Ankomst ( DJ Spiller )
18,30 Spisning ( mulighed for salg af buffet )
22,00 Midt Om Natten ( 75 min )
23,15 DJ
01,00 Slut
Pris kr. 69.000,Pris medlemmer ConnectSport kr. 55.000,-

Pakke 3 med Danmarks John, Midt om Natten og DJ
18,00 Ankomst ( DJ Spiller )
18,30 Spisning ( mulighed for salg af buffet )
21,00 Danmarks John incl. Four Jacks ( 75 min )
22,15 DJ
23,00 Midt Om Natten ( 75 min )
00,15 DJ
01,00 Slut
Pris kr. 95.000,Pris medlemmer ConnectSport kr. 75.000,Beløbene er alt incl. dog kun + moms af provision.
Vil du høre mere kontakt da ConnectSport
email info@connectsport.dk
Opsummering:
Du bestemmer selv om det er med eller uden spisning og hvordan du vil skrue pakkerne
sammen, det er helt op til dig.
Et medlem er også en håndbold eller fodboldklub der er tilknyttet hallen, såfremt de har
interesse i at løfte dette arrangement.

MIDT OM NATTEN
Er du til Kim Larsens herlige, muntre og folkekære sange, så̊ vil du også̊ være vild med
orkesteret Midt Om Natten.
Det 20 år gamle kopiband giver alle Kim Larsens sange en ekstra en på skallen og fyrer op
under en særdeles velspillet koncert og oplevelse.
Der bliver spillet numre helt fra Gasolin-perioden og frem til Kjukken i dag, og orkesteret gør
det med så̊ stor overbevisning, at de i 2007 lå fem uger på hitlisten med klassikeren Køb
Bananer. Tilmed er singlen kommet med på Dance Chart 5.
Bandet har underholdt tusindvis af mennesker over hele landet, gennem et hav af Open Airkoncerter, utallige byfester og halballer, og de er parate til endnu mere...
I gæstebogen på bandets hjemmeside, www.midtomnatten.dk, skriver en glad fan: ”Jeg
synes, at jeres fortolkning af en af Danmarks nok bedste sanglærker, er totalt overfedt.”

Oplev dem her: https://www.youtube.com/watch?v=5e7JJAHsVyY

DANMARKS JOHN

Danmarks John er klar med et topprofessionelt, autentisk og personligt engageret Danmarks
John - en hyldest til John Mogensen og Four Jacks.
Der skal synges med! Der skal danses! Der skal lyttes! Danmarks John er det tætteste, man
kommer den ægte vare! Frontfiguren Brian Arnold ikke blot ligner, han lyder også som den
ægte John Mogensen, og så er han ekspert i anekdoter fra legendens liv.
Orkesteret på 5 mand præsenterer den velkendte rytmegruppe + sax, tværfløjte, banjo,
harmonika, lapsteel, melodika og jødeharpe. Herudover hylder de også det bedste fra Four
Jacks, da alle musikere også har sangstemmer og musikalitet til at løfte opgaven. Dette
setup kan noget og VIL noget! De er alle professionelle musikere, der ikke laver andet end at
spille og har et cv, som retfærdiggør dette.
Danmarks John har optrådt fra Grønland til Gran Canaria og hele Danmark tyndt og med stor
succes. Dette har medført utallige udsolgte koncerter landet over.
Når bandet træder op, er der garanti for fest og fællessang.

Oplev dem her: https://www.youtube.com/watch?v=LLrBt6fgMg4

