
 

Gruppetilbud til Ældre Sagens Lokalafdelinger

HVEM ER VI? 

Mit navn er Kim Barner, er kapelmester, sanger, keyboardspiller, sangskriver m.m. og 

har for mere 15 år siden stiftet bandet The Barner Project. Jeg vil tilbyde Ældre Sagen 

at komme og optræde for en stærkt reduceret pris. 

Vi er en samling højst professionelle musikere og sangere som tilsammen udgør et 

band med ekstremt stor scene-erfaring, hvilket sikrer at musikken til ethvert 

arrangement altid er i top. 

Vi har nu igennem halvanden årti turneret Danmark og har spillet over 500 spillejobs til private fester, fødselsdage, 

konfirmationer, julefrokoster, firmafester, sølv- og guldbryllupper samt enkelte festivaler. 

HVAD FÅR I? 

Jeg tænker at vil tilbyde 2 forskellige pakkeløsninger: 

• Duo Sangerinde & Keyboard/Vokal – 2 sæt á 30 min. til en samlet pris á kr. 4.500  

• Solo Keyboard/Vokal - 2 sæt á 30 min. til en samlet pris á kr. 2.500 

Transport beregnes fra Slagelse ved spillejobs på Fyn og i Jylland – Sjælland er uden beregning 

Vores unikke sangerinde Henriette Lykke Fabricius deltog i Dansk Melodi Grand Prix i 1988, 

hvor hun blev nr. 3 foran Stig Rossen. Hun synger til dagligt også i familie bandet Straw.  

Vi har for nyligt udgivet en video som vi skal bruge i vores markedsføring - Du kan se den her:  

https://www.youtube.com/watch?v=PEwIHnWIMnw (Klik her hvis videoen herunder ikke virker) 

 

Vores repertoire er betragteligt (over 1000 

numre), og netop derfor kan vi tilpasse os ethvert 

arrangement eller fest. Du kan finde masser af 

videoer fra tidligere spillejobs og adskillige 

eksempler på vores musik i MP3 format. Besøg 

vores hjemmeside her: 

https://thebarnerproject.com 

 

HVAD SIGER KUNDERNE OM OS 

 

Kunde: Mette Hald Festtype: Firmafest 3/10 2015 

Anmeldelse: 5 stjerner ud af 5 

Vi havde en fantastisk fest med The Barner 

Project. Først og fremmest var de musikalske 

kvaliteter helt i top. Der var dansemusik til alle 

deltagere, og dansegulvet var stort set fuldt 

besat alle 3 timer …super kemi mellem musik og 

deltagere. Alle deltagere var enige om at 

genbooke The Barner Project til vores næste fest. 

http://www.123festmusik.dk/thebarnerproject 
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The Barner Project er altså gode 

Jeg er åbenbart ikke den eneste der syntes The barner project lave kanon godt bryllupsmusik. Det er på en måde dejligt 

at blive bekræftede i, for så er jeg da ikke helt ude i tovene endnu. Men er stadigvæk af den overbevisning der siger at, 

holdes der bryllup skal der være et godt bryllupsband og det skal altså være live band. 

http://fantastisketanker.blogspot.com/2010/06/barner-project-er-altsa-gode.html 

 

...det fedeste bryllupsband jeg nogle sinde har hørt. The Barner Project spillede så vildt at flere af gæsterne dansede 

sålerne ud af deres fine sko... 

http://winiowonka.com/kanon-godt-bryllupsband.html 

 

_________________________________________________ 

 

Jeg håber at høre fra jer, og vil glæde mig til forhåbentligt at stifte bekendtskab med rigtigt mange af jeres lokalafdelinger 

i Ældre Sagen. 
 

 

Med venlig hilsen / Kind regards 

THE BARNER PROJECT 

 

Kim Barner 

Web: https://thebarnerproject.com 

Mail 1: thebarnerproject@gmail.com 

Mail 2: kim.barner@hotmail.com 

Telefon: 28 20 97 42 
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