
Rock og rul - nu i en akustisk udgave

Kan man det ? 

Ja, det går faktisk rigtig godt for Johnny & the Heartbeats.

Bandet har oplevet stor efterspørgsel på det akustiske koncept. Selv om der sædvanligvis spilles

til dans og i en elektrisk udgave, så leverer bandet altså nu også et akustisk set-up, der består

af en stribe velkendte sange, med hovedvægten lagt på numre, der typisk stammer fra 60’erne og 

70’ernes righoldige repertoire. 

Fremførelsen bliver krydret med et par anekdoter undervejs. Og publikum er velkomne til at vippe 

fødderne i takt til musikken - ja, det er vist nærmest sådan, at de ikke kan lade være.

Gennem de sidste 25 år har Johnny & the Heartbeats spillet overalt i Danmark - fra små caféer til

Falkonér Centret, ligesom de har turneret på de amerikanske baser på Grønland og i klubber og

dansesteder på Færøerne. For nylig er Sverige faktisk ogå kommet på listen over spillesteder, idet

bandet netop har spillet i Malmø’s 60’er klub med stor succes og det har faktisk ført til at bandet er

engageret til at optræde på Malmøfestivalen i august 2012.

Bandet har medvirket i TV-succesen “Hit, Hærg og Hentehår” på DR1 sammen med blandt andre

The Searchers og Rocking Ghost, og 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 begejstring og spilleglæde, har sat sig

for fortrinsvis at spille friske hits fra de sidste 40-50 år - og altså nu i en akustisk udgave.

To af bandets medlemmer har lokale rødder - guitarist Jesper Thorbek stammer fra Høng og 

sanger og guitarist Hans Jørgen Nielsen, stammer fra Gørlev og var med i PLAYBAND, der var 

husorkester på Gørlev Hotel i 70’er og 80’erne.

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

Akustisk intimkoncert


