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CAREFREE BIG BAND
” we play what you say ”

CAREFREE BIG BAND

- ett av Stockholms
hetaste storband
Den klassiska storbandsmusiken har vi förstås
med oss. Vi har dessutom partylåtar i stilar som
beat, soul, latin och rock – så det garanterat
räcker för din fest!
Vi har lyckats knyta till oss osedvanligt bra musiker har byggt upp en bred och varierad repertoir
där alla kan hitta sin musiksmak. Från swing till
rock, eller lugnt och finstämt till fullt ös!
Du hittar det mesta i vår ”meny” på nästa sida.
Se och hör oss på vår hemsida:
www.carefreebigband.se eller
Vi arrangerar ofta egna konserter med en fin
mix av instrumentalt kvalitetsmaterial och
vokalt med de bästa sångarna och sångerskorna
i Stockholm. Vad sägs om Little Mike Watson,
Hayati Kafe och ingen mindre än Nisse Land-

gren! Dessutom har vi haft äran att få göra en
hel konsertkväll med Janne Schaffer med höjdpunkterna från hans karriär. Kan det bli bättre?
Vi samarbetar med många av Sveriges artister
som exempelvis Erik Linder, Markoolio m fl. Är
det någon artist ni vill se tillsammans med oss?
Vi fixar det!

Boka oss/prisfråga
Att boka oss eller att fråga vad det kostar är inte
svårt, allt som behövs är ett mejl eller ett telefonsamtal. För att underlätta planeringen av ditt
evenemang har vi sammanställt några
”menyer” som visar olika upplägg. Längst ned
under menyerna finns också ett antal tillval som
kan ordnas av oss allt efter dina önskemål.
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Menyer

Meny 1 ”Classic”

En klassisk danskväll till klassisk storbandsmusik. Större delen av musiken är från 40-60 talet, storbandens storhetstid, med musik från Glenn Miller, Count Basie, Frank Sinatra, Buddy Rich mm. Vi har
självklart med oss både manlig och kvinnlig sång av högsta kvalitet. Vi spelar upp till 3 set (avdelningar)
om ca 45 – 50 min med paus emellan vilket innebär totalt ca 3 timmar från att vi börjat till sista tonen.

Meny 2 ”Las Vegas”
Upplägget är som meny 1 men här exploderar bandet i musiken som satt sin prägel på Las Vegas med
musik från the Rat pack (Sammy Davies, Sinatra, Minelli, Dean Martin), Elvis, Tom Jones m ﬂ. Här har
den mest dansovillige svårt att sitta still.

Meny 3 ”Soul och Rock”
Fortfarande samma upplägg men här ger vi oss på klassisk soul och rock med musik från Motownartister som Otis Redding, Arthur Conley, Stevie Wonder samt från 70-talet med Earth Wind & Fire och
Tower of Power m ﬂ.

Tillval i meny
Gästartist
Specialarrangemang
Mingel/Bar pianist
Trollkarl
DJ
Extra effekter
Dokumentering

Vi samarbetar med ﬂera kända och okända artister.
Vi kan specialarrangera enstaka nummer efter kundens önskemål.
Trevlig inramning till välkomstdrinken.
Värmer upp och/eller underhåller i våra pauser.
Spelar den musik Ni gillar innan/i pauser/efter vi spelat klart.
Ljus, ljud, rök, pyroteknik mm.
Håll minnet vid liv, en fotograf dokumenterar med ﬁlm eller stillbilder.
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Välkommen att kontakta oss
info@carefreebig band.se | Tel: 070-377 80 17 | www.carefreebigband.se
För nyhetsbrev – skriv in din e-mailadress på vår hemsida!
Gilla oss också på

