Den seriøse tekst

Men With Manners - Sønderjyllands Vildeste Partyband!

Bandet har eksisteret i mere end 13 år og leverer musikalske oplevelser i højeste kvalitet.
Musikken der spilles er covermusik hvoraf omdrejningspunktet er festmusik, der dækker publikum i aldersgruppen 15 - 65 år. 
Med musiknumre lige fra Chuck Berry’s ‘You Never Can Tell’ til den mere moderne ‘Model’ fra Gulddreng er der garanti for, at ethvert musikønske bliver opfyldt.

Det brede repertoire dækker derved enhver musiksmag hvor publikum, musikken samt festen er i fokus.
Arrangementstyperne er bredt, og dækker alt fra bryllup og fødselsdage, til byfester, firmafester, julefrokoster, barer og værtshuse mv.

Men With Manners er derved det sikre valg, når der skal findes musik til alle typer af arrangementer.

Bandet består af:
Torben Christensen (Bas & Vokal)
Aron Lena (Guitar & Vokal)
Jesper “Peffe” Leonhard (Trommer)
Rasmus Holt (Piano & Kor).







Den “sprallende” tekst

Men With Manners er et orkester der har dækket et utal af arrangementer igennem de sidste 14 år i største delen af Sydjylland. 
Et orkester der ikke ligger på den lade side, men tilpasser sig de individuelle arrangementer, og nok endnu mere deres publikum.

Orkesteret har spillet alt fra private fødselsdage, bryllupper, firmafester, julefrokoster, byfester, ringridning, open air, gymnasiefester - ja selv de mindste værtshuse, barer, diskoteker og o.l. har stået for tur. Kort sagt – hvor der er folkelighed og fest!

Der ydes fokus på go’ musik, fede guitarriff, pulserende bas, flyvende tangenter og et sikkert trommegroove. En kombination der virker, og en kombination der helt sikkert skaber røre i fødderne, lysten til fællessang og luftguitar og gør uden tvivl dansegulvet brugbart. 
Det hele krydret med god sang, varme smil, humor og liv, danner tilsammen totalen af Men With Manners.

Bandet består af:
Torben Christensen (Bas & Vokal)
Aron Lena (Guitar & Vokal)
Jesper “Peffe” Leonhard (Trommer)
Rasmus Holt (Piano & Kor).

