
Anmeldelser

““Jeg skal da lige love for, der 
er gang i Bier Moon. Alle til-
bagemeldinger vedr. musik-
ken var udelukkende posi-
tive. Tror heller ikke danse- 
gulvet var tomt i mange mi- 
nuer eer I staede.”

“Rigtig gode og rutinerede 
musikere, som allerede inden 
de gik på havde ”luret”, hvor-
dan den skulle skæres. Gang 
i dansegulvet fra sta til slut. 
Stor ros fra festdeltagerne.”

“Vi kendte jer ikke da vi 
bookede jer, og hvor heldig 
har man lov at være. I skabte 
den fest vi havde drømt om 
fra sta til slut. Fuld gang på 
dansegulvet hele naen”

Lydklip

LiLive 
hps://soundcloud.com/
user-881701539

Live video
hps://www.youtube.com/
watch?v=atUbOLc7Oqw

www.facebook.com/biermoon.dk - www.biermoon.dk

Kære arrangør

Det er nu I skal tænke på musik til jeres næste fest. Vi tillader os deor at minde jer om 
et af Nordjyllands bedste live orkestre: Bier Moon.

Bier Moon er et yderst rutineret festorkester der oser af energi og spilleglæde. Bag 
Bier Moon står re garvede musikere, som virkelig forstår at trykke den af. Der er 
ingen tvivl om, at disse fyre virkelig går på scenen for at skabe en fest.

BBier Moon har stor succes med at sæ e gang i alle slags fester fra halballer til byfester, 
rmafester, julefrokoster, caféer/spillesteder, private arrangementer,... Intet arrange-
ment er hverken for sto eller for småt.

Der er garanti for, at alle får mulighed for at røre sig på dansegulvet, da Bier Moon spill-
er et meget bredt repeoire af hits fra 50’erne frem til i dag: 

HELMIG, BAMSE, GASOLIN, DANSKE GRANDPRIX HITS, KIM LARSEN, EAGLES, 
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, DODO AND THE DODOS, GNAGS, TV-2, LARS 
LILHOLT, LEONARD COHEN, POLICE, RASMUS SEEBACH, MEDINA, VOLBEAT, DAD, 
TØSEDRENGENE, ROBBIE WILLIAMS OG MEGET MERE...

Sætlisten, der består af ere hundrede numre, tilpasses altid det enkelte arrangement 
og justeres løbende undervejs for at give de bedste betingelser for en god fest.

BBier Moon kan levere alt fra dansemusik til en privaest til helaensløsninger med 
både dinnermusik og festmusik (evt. suppleret med DJ i pauserne). Uanset hvilken 
løsning der ønskes, kan I være sikre på en topprofessionel afvikling.

Med et lys- og lydanlæg der altid tilpasses til det enkelte arrangement, kan I vide jer sikre 
på, at Bier Moon leverer et produkt, som er skræddersyet eer jeres ønsker, uanset 
om festen foregår på en café, i det lokale forsamlingshus eller i en større idrætshal.

Ring eller skriv og få et godt tilbud til netop jeres fest.

DDe bedste hilsner

Bier Moon - Laust Orleman
Tlf.: 2071 6392 - info@biermoon.dk
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