Meget professionel indstilling med hensyn til
booking og mødetidspunkt. De formår at lave
en fest med et hav af fede og super udførte
numre. De er musikalske, og har et godt humoristisk sammenspil. De er en fed fest værdig.
Vi var meget glade for HITS4EVER. De spillede
rigtigt godt, og var meget søde og imødekommende. Vi kan kun anbefale dem til andre,
som skal holde fest. De ankom til tiden, spillede som aftalt – måske lidt mere, og kom “godt
ud” til alle gæster. Tak for en god aften.

HITS4EVER

Vi spiller de bedste danske
og udenlandske hits med
dansegaranti!

Meget servicemindede. Var klar til rette
tidspunkt. Og de spiller i høj grad
den relevante musik.
Tusinde tak for
en fin aften.
Anders

BOOKING: 5123 4513
mail@hits4ever.dk · www.hits4ever.dk

FIRMAREFERENCER:
TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE,
LANGELINIE PAVILLONEN,
ATKINS DANMARK A/S,
ARKITEKTFORBUNDET,
FØTEX, DANNIIT A/S ,
JT3 A/S, LAURITZ KNUDSEN
A/S, DANSK BLIKKENSLAGER LAUG, SCANDIC HOTEL,
COMWELL HOTEL, HAANDVÆRKERFORENINGEN,
LAVUK, CHARLOTTENLUND
TRAVBANE & LØJTEHUS ...

Med HITS4EVER er du sikret en fest, som alle vil huske!


Vi spiller de bedste ørehængere fra 60’erne og op til i dag, og vi garanterer, at der er noget for
enhver smag til dine gæster!



Vi spiller til firmafester, hjemmekoncerter, bryllupper, privatfester mv.



Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe
med at få jeres arrangement til at lykkes bedst muligt. Derfor lægger vi vægt på at have en god
og grundig snak i god tid, inden arrangementet finder sted, vedrørende hvad I ønsker og forventer.



Vores repertoire dækker bl.a ABBA, Sanne Salomonsen, Dodo & The Dodos, Ray Dee Ohh,
Medina, One Two, Erann DD & Karen Busck, Beatles, Prince, Shubidua, Pink, Amy Winehouse,
James Brown, Thomas Helmig, George Michael, Gasolin, Chick, Stevie Wonder, Police, ACDC,
Queen etc.



Priserne starter ved kr. 7.500,- for 2 x 45 min. i Storkøbenhavn.



Vi har et samarbejde med den kendte DJ RON9, som evt. kan supplere festen før/efter livemusikken.

HITS4EVER
BOOKING: 5123 4513
mail@hits4ever.dk · www.hits4ever.dk

