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SUPERBAND 
Uden tvivl et af de bedste liveorkestre i Danmark.  
Mænd af stål med overnaturlige musikalske kræfter leverer musik i 
verdensklasse til jeres arrangement. Bandet hedder Superband.  
 
Med Superband får man et professionelt orkester, der med stor 
entusiasme og energi leverer den fedeste musik og stemning.  
 
Man er som publikum ikke i tvivl om at Superband elsker at stå på 
scenen og spille op til fest. 
 
Superband har hjertet med i hele deres brede repertoire af gamle 
klassikere og nye hits. Så hvad enten du er til Michael Jackson, 
Rasmus Seebach, Boybands, Bee Gee’s, Queen eller Gnags, så vil 
der være musikalske oplevelser for enhver smag. 
 
Superband tager ikke ansvar for hævede ankler og hæse stemmer 
dagen derpå...  
 
 
 
 
Superband 
Mark Dixon: Sang 
Anders Lauritzen: Guitar / kor 
Thomas Albrechtsen: Keys / kor 
Martin Ahm Nielsen: Bas / kor 
Eddi Jarl Sørensen: Trommer / kor 
 
 
Yderligere info: 
Kernen i bandet er 5 personer, men bandet kan efter ønske udvides 
til et 6, 8 eller 10 mands orkester og kan dermed tilpasses til ethvert 
arrangement.  
 
Superband kan desuden bookes med et kendt sanger som indslag, 
og har bl.a. akkompagneret stjerner som Peter A.G., Søs Fenger, 
Erann DD og Outlandish. 
 

 
Kunderne siger: 
 
 
”SIKKE EN FEST!!! Aldrig har vi i de 
12 år firmaet har eksisteret, haft SÅ 
fantastisk et band. Superband 
forstår virkelig at levere ud over det 
sædvanlige. De havde alle 10 mand 
SÅ meget energi som kun toppede 
ud på de sene nattetimer. ” 
 
 
”Tusind tak for et fantastisk show til 
vores koncernfest. I leverede en 
fremragende præstation og sørgede 
for at dansegulvet var tæt befolket 
fra start til slut – KANON! ” 
 
 
” Der blev danset og festet fra start 
til slut – der var ikke en plet på 
dansegulvet som ikke blev brugt. 
Stemning var helt i top og varen blev 
leveret med et mega engagement og 
ingen var i tvivl om, at det var 
professionelle musikere. 
TAK for en suveræn, fantastisk god 
oplevelse – I kan varmt anbefales. ” 
 
 
” Vi havde flere solister og bands 
oppe at vende, som alternativer til 
The Superband, men aftenens 
arrangement blev et brag af en 
succes med 8 mands udgaven af 
The Superband. De bragede totalt 
igennem !!! 
Vi har efterfølgende modtaget 
fantastisk respons fra kunder og 
samarbejdspartnere på musikken til 
arrangementet. ” 
 
 


