Pressemeddelelse

Lev livet - titlen på ny cd fra Det Grå Guld-Sydthy.
Lev livet er en spændende cd, der indeholder numre som vi
kender, men i ”ny” forklædning, men også spritnye numre fra
Niels Jørgen Jepsen – harmonikaspiller i bandet.
Det er heller ikke gået hen over hovedet på os, at vi har fået
Bjørn og Okay’s første guitarist Hugo Larsen med, han sætter sit
helt specielle præg på musikken, og da specielt de tre Bjørn og
okay numre, En lille bitte tåre, Hjemme igen og Du og jeg.
Trommeslageren Ib Kærgaard – der har spillet i mange sammenhænge, siden det tog sin begyndelse i 1973, i Sound 73, har
produceret cd’en og det er han sluppet rigtig godt fra.
Foruden det gode trommespil, ja så ta’r Ib også ud som lydmand, og kan træffes på tlf. nr. 41560627
Det er uden tvivl den mest gennemarbejdede og alsidige cd Det Grå Guld har lavet indtil nu, og vi har
hele tiden haft det klare mål, at lave den dansevenlig – og det er den.
Det Grå Guld’s repertoire er i dag meget alsidigt, der er musik til eks. plejehjemmet og til de store fester i hallerne, og vi glæder os utroligt til at komme ud og præsentere ”Lev livet”.
Orkestrets formål er at give en god musikalsk underholdning, samt have det godt socialt sammen,
og indtil nu er det resulteret i, at det er samme ”stamme” der spiller, nu suppleret med egen guitarist.
Er man danseglad – ja så må man påregne ekstra slid på gulvtæppet!!
Vi er slet ikke i tvivl om, at ”Lev livet” vil falde i Jeres smag.
Lev livet kan købes ved Salmon Fink på tlf. 24247447, og på vores hjemmeside.
Har man lyst til flere oplysninger, kan man gå ind på www.detgraaguld-sydthy.dk vores hjemmeside,
samt se tidligere udsendelser fra DK4 på YouTube.
Gruppen består i øvrigt af:
Harmonika: Niels Jørgen Jepsen, Bjarne Nielsen, Hardy Olesen, Nicolaj Gyrup, Jens Jørgen Borg
gaard, Jens Johannesen og Theodor Dige. Sang: Leo Bjørnskov. Guitar: Hugo Larsen. Bas: Salmon
Fink. Trommer: Ib Kærgaard
Melodier på Lev Livet:
Lev livet
En lille bitte tåre der faldt
Nu ta’r jeg til Dublin
Udlængsel
Hjemme igen
Der er så meget vi ikke får sagt
Hvide sejl
Ved landsbyens gadekær
Paradiso
Det er rokken der spinder i stuen
Du og jeg
Mølleåen

Niels Jørgen Jepsen
Peter Spar / Hank Cochran
Høyer / Olesen
Niels Jørgen Jepsen
Fini Jaworski / Hansen
Ehlers Pedersen / Hans Peter Bandholm
Niels Jørgen Jepsen
Bror Carlsson / A. Arffmann
Wolfgang Zell / Robert Arnold
Billy Hill / Dagmar Scharder
Per Martin Hamberg / Flemming Geill
C. Christensen, O. Hoddø / Peter Spar

Det Grå Guld - Sydthy, v/ Leo Bjørnskov tlf. 20681400
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