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Forestil dig lyden af Jukeboks, brunt bodega, skummende øl,
livets glæder og sorger fortolket af en håndfuld af Danmarks
dygtigste musikere og sangskrivere, så har du en ide om hvad
Humørekspressen er. Første single er den ufatteligt
ørehængende ”Godter På Vej” .
Humørekspressen består af fire medlemmer: Frandsen (aka
Pharfar) Krølstrup (aka Klumben)Strejferen (aka Chapper) og
Peber (aka. Peter Lützen fra Panamah) der er dedikeret til
humørmusik inspireret af traditionerne fra guldalderen i Dansk
Toppen fra 70erne. Musikken kredser om
positive emner som venner, fest og kærlighed men også hårde
tider som skilsmisse og ensomhedfor humør kan jo både være
godt og dårligt. De fire medlemmer har alle en imponerende
baggrund indenfor musik og underholdning, med platinsælgende
hits, prestigefyldte priser og
utallige sceneoptrædener.
Humørekspressen er et band, hvor alle spiller og synger og alt
er live. Leveringen er i skabet og bandets glæde ved musikken
smitter publikum. I 2018 vandt de Årets dansktop album, ved
Dansktop Prisen i Herning. Det bliver med garanti ikke
kedeligt.
Vil du allerede nu se lidt til de fire friske fyre så klik HER

Vi starter som vi plejer med en dejlig
menu bestående af:
Kyllinge rillette med estragon,
estragonsne, syltet rødløg og svampemayo.
Kalvefilet med mild pebersauce,
krydderkartofler, grovgrønt med feta og
rødbedesalat med balsamico.
Pris for menu og koncert 425,00 kr.

BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup – Tlf:
58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 700,00 kr. incl. morgenmad pr. værelse, uanset om det er
et enkelt eller dobbeltværelse.
Værelserne bestilles ved henvendelse direkte til kroen og kan
IKKE bestilles ved billetbestillingen.
I kan sagtens komme til at sidde sammen, selv om billetter er
bestilt af forskellige. Dette skal bare meddeles senest 14
dage før.
Vi glæder os til at byde jer velkommen hilsen
Bettina & Jan samt alle vores dygtige medarbejdere.

