
Gejst og gnist – når rocken ruller

Når Johnny & the Heartbeats - der havde 25 års jubilæum i 2011 - spiller op er der altid gejst og 

gnist, når de går på scenen – som de selv siger, så er det faktisk ligesom første gang man trådte 

op - spillelysten er helt intakt. Der er jo altid et nyt publikum, der skal have en god aften, så selv 

efter mange år i branchen er det ikke noget problem at sætte sig op – siger gruppens forsanger 

Hans Jørgen Nielsen

Repertoiret består af en lang stribe gode sange i 60’er stilen. Man kan nævne Beatles, Rolling 

Stones, Eric Clapton, Eagles, Bob Marley, Searchers, Kinks, Elton John bare for at nævne nogle få 

kunstnere, der er fundamentet for repertoiret. Vi lægger vægt på at blande repertoiret og få leveret 

en god aften med gang i.

Bandet har gennem årene spillet overalt i Danmark, fra små cafeer til Falkoner Centret, ligesom 

det er blevet til turneer på de amerikanske baser på Grønland og i klubber og dansesteder på 

Færøerne. Bandet har også medvirket i TV-succesen “Hit, Hærg og Hentehår”  på DR1 sammen 

med blandt andre The Searchers og Rocking Ghost, og det gav for alvor vind i sejlene. Medvirken i 

TV-fi lmen “EVA”. med bl.a. Pernille Højmark er det også blevet til.

5 musikere med mange års erfaring i showbizz der, med alt hvad det indebærer af pladeindspiln-

inger radio- og tv-arbejde og optræden i ind- og udland, med begejstring og spilleglæde har sat sig 

for fortrinsvis at spille friske hits fra 60’erne. 

Så... du kan godt glæde dig til aften med gang i og en masse af de gode gamle hits – sig JOHNNY 

til dit HEARTBEAT, din garanti for en festlig aften. 

Yderligere oplysninger - kontakt Hans Jørgen Nielsen, 59275795 eller mobil 21724875

www.johnnyheartbeats.dk       -       Facebook: www.facebook.com/johnnyheartbeats
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