DANMARKS JORD behøver ikke være
kedelig at opholde sig på!!
Kender du det, at man sidder
TO MENNESKER PÅ EN STRAND,

SIDDER PÅ ET VÆRTSHUS,

føler sig NEDE I MØJET, og gerne vil
have lidt FUT I FEJEMØJET, eller man
og tænker

DER ER NOGET GALT I DANMARK?

ENSOMHEDENSGADE NR. 9.

Man kender NINA, KÆRE NINA
og måske også ERIK OLUF ANDERSEN,
men føler alligevel, at man nærmest bor i
Man ved at LIVET ER KORT og i dag
skal man tænke på SØNDAG MORGEN,
men vil egentlig hellere ringe til kæresten
og sige

”DU SER MIG NÅR JEG KOMMER”,

mens man håber på, at en eller anden vil
ringe og sige

”KOM, KOM TIL KLONDIKE”.

SÅ LÆNGE JEG LEVER, vil jeg finde
DEN GAMLE VIOLIN frem - så vil
MIG OG MARGRETHE og
SKIBSHUNDEN,ringe efter
JohnMogensenLive.dk, så er der
garanti for god stemning og masser af
”syng med” muligheder

www.johnmogensenlive.dk
booking@johnmogensenlive.dk
+ 45 4019 0752
....eller kontakt os igennem landets
førende musikbureauer.

Kig forbi os på facebook

JOHNMOGENSENLIVE.DK

Band * Duo
Koncertforedrag

JohnMogensenLive.DK - Band - Duo - Foredrag

* Fest - Skæg - Syng med - Dans *

JOHNMOGENSENLIVE - DUOÉN

* Stemning - Minder - Smil - Hygge *

JOHNMOGENSENLIVE - KONCERTFOREDRAG

- består af Karsten (forsangeren)
og pianisten, og laver den helt intime
koncertform: tæt på! - med en
anekdote eller to, og drager alle
med ind i fællessange, går ud med
åben mikrofon så alle får lov til
at dele vores fælles glæde ved alt
det den gamle mester gav os!

JOHNMOGENSENLIVE - BANDET

+ 45 4019 0752

Når vi tar’ ud og spiller er der ganranti
for en fest på de større scener!
Vores 5 mands store orkester
består af bundsolide og erfarne
musikere med mange pladeudgivelser
i ryggen, og leverer musikken
helt i Mogensens ånd:
alle synger, danser og skråler med!

booking@johnmogensenlive.dk

Her bliver publikum taget med ud
på den rejse John Mogensens liv var.
Fra sin opvækst hos en enlig mor; over de
mange jobs, tiden som musiker og sanger
med BLUE BOYS – FOUR JACKS, de hårde
år i 60´erne som barpianist,
frem til sit store gennembrud
som dansktoppens ukronede konge.
Alt dette krydret med sange der fortæller
historien, og som tegner billedet af
John Mogensen: En folkekunstner!

www.johnmogensenlive.dk

