De sejlivede hits fra firserne når langt ud over scenekanten, når partybandet
BUSTERBAND går på scenen med deres nostalgiske hyldest til den danske firsermusik.
Der serveres det ene hit efter det andet, og der er med garanti dømt fællessang helt ned på
bagerste række. Ikke på den forsigtige følende måde, som kendetegner fællessang med
fremmede. Nej. Der skråles for fulde hammer, og BUSTERBAND får altid hjælp af et
svedende, hoppende publikum, der sejler rundt foran scenen for at synge med på hit efter
hit som Indianer, AAAAAAArrrfrika, Vågner i natten og Kom tilbage nu.
Der er dømt ren luftguitar blandt publikum når Halberg-Larsens kæmpehit Magi i luften
banker ud af højtalerne. BUSTERBANDS show er en lang hyldest til firsernes store
danske bands som Tøsedrengene, Halberg-Larsen, Ray Dee Ohh, TV-2, Gnags, Søs Fenger,
Thomas Helmig, Sanne Salomonsen, Lis Sørensen, Rocazino, Dodo and the Dodos, One
Two og alle de andre. Vi kender dem alle sammen og KAN ikke lade være med at synge
med.
BUSTERBAND har stor succes med deres brede firserrepertoire, som har sat gang i
mange fester på seminarier, firmafester, privatfester, caféer og spillesteder. Folk i alle aldre
smider hæmningerne, lader sig rive med og bliver helt ufrivilligt trukket ind i
BUSTERBANDS firserverden.
Den charmerende forsanger Stine Ejsing Andersen kommer med hendes udstråling og
store stemme langt ud over scenekanten. Hun bakkes op af en yderst veloplagt
rytmegruppe med Laust Orleman (trommer & kor), Tommy Schomburg Jensen (bas &
kor), Danny Franklin (guitar & kor), Rasmus Hyttel (keyboard & kor) og Søren Baggesen
(Saxofon).
BUSTERBAND er tro mod de originale firserklassikere, men er ikke bange for at krydre
med forskellige musikalske overraskelser.
Midt i de kølige firsere blev der skrevet en række varme, danske popsange. Det er dem
BUSTERBAND har taget til sig. Godt nok er det kopimusik, og godt nok lyder det
nøjagtigt som på vinylpladen derhjemme, men der er blod, sved og tårer når de 6
medlemmer går på scenen. Ingen er i tvivl om at BUSTERBAND spiller for at have det
sjovt… og det smitter!
Yderligere info:
www.busterband.dk samt ”BusterBand” på Facebook
Her finder du bl.a.: fotoalbum, opdateret kalender, repertoire og meget mere.
Booking: Laust Orleman, tlf: 2071 6392 eller e-mail: booking@busterband.dk

