Vi spiller og underholder til alle slags
arrangementer - uanset størrelse
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E47 - Danmarks mest alsidige danseorkestre

Medlemmerne i E47

Skal I holde et arrangement med levende musik hvor der skal være
stemning og fest – om det er stort eller lille, hvorfor så ikke vælge det
bedste orkester?

Annemari Arendal
Annemari - E47's fantastiske sangerinde og en
festbombe på scenen. Har tidligere sunget i
Eldorado, Absolute Live og Soulsurvivors. Annemari
mestrer de fleste stilarter og har givet vores 80'er
numre det extra der skal til og givet dem "mere
knald på" end originalerne Med stor erfaring og
ukuelig sikkerhed er Annemari i front hos E47.

E47 består af fem toptunede professionelle musikere der alle gi’r sig
110% ved enhver optræden. Alle fem synger både lead- og korsang, og
det giver et flot og afvekslende lydbillede hele vejen igennem, med et
repertoire der indeholder alle de kendte hits fra de sidste seks årtier
inkl. en masse af de store danske 80er hits og naturligvis en lang række
af de sidste nye fra radioen. Alt sammen leveret i et tempo der gør, at
dansegulvet er fyldt fra start til slut.
Ønskes det, at E47 underholder mens der spises, gør vi naturligvis også
gerne det – uanset om ønsket er stilfuld baggrundsmusik, eller om det
skal være den ”helt store op og stå på stolene syng-med stemning á la
Vin & Ølgod”. E47 mestrer det hele og vi akkompagnerer naturligvis
også hvad der måtte være af festsange eller anden underholdning.
”E47 – erfaring og alsidighed!”
Gennem de seneste tre årtier har medlemmerne i E47, sammen og hver
for sig underholdt i enhver afkrog af Danmark. Vi har spillet til halballer,
byfester, på markedspladser, festivaler, firmafester, kroballer, bryllupper,
konfirmationer, fødselsdage m.m.. Medlemmerne har optrådt i radio og
i TV, på cruiseskibe og har optrådt i ind- og udland med mange af de
største stjerner.
”Hvad med lyd- og lysanlæg?”
E47 medbringer alt hvad der skal til af lyd- og lysanlæg uanset om festen
foregår i et mindre lokale, i et telt, i en stor hal eller udendørs.
Til alle typer arrangementer er der nogle minimumskrav til strøm og
scenestørrelse der sikrer at vi kan levere den lyd og det lysshow der
skal til. Mere information findes på www.e-47.dk og er det ikke muligt at
leve op til de tekniske krav, kan vi sikkert spille for jer alligevel – vi
finder altid en løsning.
”Derfor E47”
Musikken er det, der giver en fantastisk fest, som gæsterne husker og
taler om i årevis. Vi garanterer at levere musikalsk underholdning netop
tilpasset jeres ønsker og krav.
Kontakt derfor E47 når der ønskes musikalsk underholdning i særklasse!

Brian ”Data” Larsen
Keyboard, sang og kor. I sandhed en multikunstner
der sørger for den store brede lyd med alt fra
blæsere, violiner, synthesizers til klaver. Brian spiller
og synger alt hvad der er gang i lige fra Jerry Lee
Lewis til Rasmus Seebach, og så står han samtidig for
vores store flotte lysshow.
Henrik ”Den 1.” Wilken
Bas, sang & kor. Henrik opgav guitarens 6 strenge og
koncentrerer sig nu om de dybeste bastoner i E47’s
inciterende, faste og svingende bund. Henrik er også
E47’s lydmand der sørger for at musikken altid lyder
fremragende uanset forholdene. Så hvis musikken er
for høj eller for lav – så kontakt Henrik.
Glenn Hartmann
Trommer & percussion. Glenn er alsidigheden selv
og mestrer Pop, Disko, Rock, Funk, Salsa eller Jazz
med en perfektion der sjældent ses og høres. Glenn
har masser af sceneerfaring, lige fra den lille scene på
natklubber, til de store scener som fx Skanderborg
festival. Glenn betragter sit trommespil som en
smule tilbagelænet, keep it simple but funky..
Mikael ”Bøf” Sørensen
Guitar, sang og kor. Spiller og synger fra hjertet med
en ro der er opbygget gennem mere end 30 år på
scenen. Altid med en lyd der fylder hele lokalet.
Mikael er E47’s vokale indpisker som sørger for alle
de flotte korstemmer og harmonier der får E47 til at
være Danmarks mest alsidige danseorkester.

