Pressemeddelelse – et orkester i konstant udvikling!

HITFINGERS
har - med et kommende 25 års jubilæum i 2023 foran sig - vist sig,
at være et stærkt, musikalsk og ikke mindst konkurrencedygtigt navn, når det drejer
sig om booking til personlige mærkedagsfester og andre typer af private og offentlige
arrangementer. Ambitionerne er altid, at kunne imødekomme kundernes ønske om et
succesfuldt musikalsk samarbejde.
HITFINGERS
har også været synonym med en stærk og markant musikalsk udvikling. Det hele begyndte med 4 meget ambitiøse musikeres samarbejde i 1998. I årene fra
2001 til 2005 blev et musikalsk samarbejde med Klaus Strandholm i orkesteret Klaus &
Servants indledt og gennemført med stor succes. Og med TV, Radio og ikke mindst koncert og studieerfaring, fulgte en efterfølgende re-union. Orkesteret har i dag gennemført
over 800 koncerter og musikarrangementer i både Danmark og Grønland, Ja – sågar et
enkelt arrangement i Thailand, som der i dag kan ses lidt filmklip af på YOUTUBE, er
det blevet til. I samme periode har orkesteret indspillet og udsendt 5 Cd’er sammen med
Klaus & Servants. Og senere også selv, indspillet og udsendt 2 Cd’er i henholdsvis 2008
og i 2010. De to oprindelige medlemmer af orkesteret - Villy Madsen (guitar og vokal) og
Niels Bylund (bas og vokal) - er „STILL–GOING-STRONG“ og fortsat inde i en fantastisk musikalsk udvikling hvor de to musikere kombinerer deres musikalske evner og
musikalitet i en stærk kombination med ny teknologi, som anvendes på en yderst musikalsk, elegant, fleksibel og unik måde.
HITFINGERS
indspiller, editere og mikser selv al deres akkompagnement, i de to
musikeres efterhånden meget avancerede hjemmestudier. Resultatet er en unik og vellydende support til orkesterets brede og alsidige repertoire omfattende bl.a. trommer, klaverer, eventuelle strygere, og blæseinstrumenter m.m.. Et musikalsk udviklingsarbejde
som samlet set, får duoen til at lyde som et stort orkester.
HITFINGERS
kan i dag tilbyde både konkurrencedygtige indendørs og udendørs
arrangements pakker med fra 2 til 10 timers levende koncert, underholdnings og dansemusik over hele landet. Pakker der „skræddersys“ præcist til kundernes behov for levende musik til deres fest arrangement.
HITFINGERS

kontaktes på følgende måde: Besøg og orientér dig om bandet på
WWW.HITFINGERS.DK og ring til 53 89 91 55 og forlang et tilbud på den
rigtige musikalske løsning til Din fest, eller send en mail med Dine ønsker og behov til

niels@hitfingers.dk

www.hitfingers.dk . Tlf.: 53 89 91 55 . niels@hitfingers.dk

