Volume 60 er et band der har specialiseret sig i at spille amerikansk og engelsksprogede hits og træffere fra 60´erne,
med et lille smut til ørehængere fra
50´erne og 70´erne.

Suppe, Steg og Elvis - Til enhver tid og lejlighed
”Elvis” Jensen og Troels Overgaard
+ lejlighedsvis en bassist.
Klassisk Elvis repertoire med et personligt
touch.

Booking Fru Jensen 46590880 eller Bruno ”Elvis” Jensen 20296818

Bandet består af hel og halv professionelle musikere, der alle brænder for musik fra ”The Golden Age Of Rock & Roll”.
Volume 60 spiller ofte sammen med Elvis
Jensen & Graceland Express, men kan
udmærket bookes særskilt. Booking kan ske via Fru Jensen Telefon
46590880 eller via Bruno ”Elvis” Jensen, 20296818. Ring og hør mere
om hvorledes Volume 60, og musikken fra bl.a. Creedence Clearwater
Revival, Eric Clapton, Fats Domino, Elvis Presley, Willie Nielson, Fleetwood Mac, Santana, The Beatles og mange flere kan gøre netop din
fest til en stor oplevelse. Volume 60 kan med fordel benyttes sammen
med Elvis Jensen & Graceland Express eller Suppe, Steg og Elvis.

Elvis Jensen & Graceland Express

ABClassic

Golden age of Rock and Roll.

Allan Iverssøn & Bruno Jensen underholder med små kendte klassiske perler og perler der kunne være klassiske. Inspirationen er bl.a. hentet fra
filmens verden og musicals, og der vil
være musik fra Bach over Mozart til
Kaj Normann Andersen og Bent Fabricius-Bjerre, samt en lang række andre komponister. Anvendeligt til traditionelle receptioner eller middage
hvor der blot skal lægges lidt underlægningsmusik, eller som en fortælleaften hvor tilhørerne via små historier, anekdoter og musikalske
indslag føres ind i en verden med klassiske numre, og numre der
kunne være det. Varighed typisk 2 x 45 min. Særlig velegnet til et
lyttende publikum i foreninger, plejehjem, temaaftner m.m.
Booking 20296818 eller 46590880.

•
•
•
•
•

Fødselsdage
Bryllupper
Familiefester
Konfirmationer
Firmafester m.m.

Varighed efter aftale.
Typisk 1 x 30 min. mellem hovedret og
dessert.

Elvis Jensen & Graceland Express har tilsammen mere end 200 års erfaring med musik fra
Rock´ens storhedstid.
Vi spiller det klassiske Presley repertoire,
hvilket stiller store krav til de udøvende aktører, som er udvalgt med særlig omhu.
Elvis Jensen & Graceland kan benyttes ved torvedage, på markedspladser, festivaler, fødselsdage, bryllupper og til familie– eller firmafester
m.m. Gerne som et selvstændigt indslag eller i kombination med andre
udøvende kunstnere. Varighed efter aftale. Typisk 1x45 min. eller 2x45
min. evt. suppleret med 2x45 min. andet repertoire fra samme tidsepoke. F.eks. Volume 60. Booking 46590880 eller 20296818

Små Perler

Havens Danse Orkester

www.elvisjensen.dk
Program for

Det er med stor glæde at Fru Jensen kan præsentere Havens Danse
Orkester. Og det er naturligvis det kendte orkester, som hver sommer
underholder gæsterne i M. G. Petersens Familiehave i Pile Alle, der er
tale om.
Vi har fået lov til at låne dette gode orkester når de holder
fri i haven, således at vore kunder kan få en stor oplevelse
på deres festdage.
De seneste 20 år har der været én gennemgående musiker
med fast engagement i Haven. Det er den legendariske trommeslager Jan Schiöpffe, der udover at være musikalsk leder i
Haven, også er aktiv udøvende trommeslager i Elvis Jensen & Graceland
Express samt i Volume 60. Havens Danse Orkester har et meget bredt
repertoire, og spiller alt fra Beatles til Bach, Brandenburg til Bamse,
Elvis til Edelmann, Krebs til Kollo, Shubidua til Sedaka, og selvfølgelig
en bred vifte af de gamle danske klassikere som Haven er så kendt for,
Tidemand, Lystager, Winkler og Frederiksberg og Københavner potpourrierne. Havens Danse Orkester spiller gerne op til dans for det modne
publikum, men kan også hyres til at spille under middagen. Orkestret består af fra 3-4 musikere, og sammensættes efter
behov.
Elvis Jensen optræder meget gerne sammen med Havens Danse
Orkester, enten som underholdning under middagen, eller som
sangsolist under dansen.
Havens Danse Orkester kan bookes hos Fru Jensen på telefon:
46590880 eller Bruno Jensen 20296818.

Elvis Jensen & Graceland Express

Suppe, Steg og Elvis

ABClassic

Havens Danse Orkester

Booking: Fru Jensen´s Mad, Vin & Musik,
Stenalderen 76, 2640 Hedehusene
Tlf.: 46 59 08 80 Mobil: 20 29 68 18
mail@elvisjensen.dk
post@frujensen.com
www.elvisjensen.dk
www.frujensen.com
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