
Kings Of Rock
Danmarks Bedste Party Rock Show!

For dig som kender til – og som har oplevet de 
bedste rock-coverbands i Danmark genkender helt 
sikkert de 4 herrer i Kings Of Rock…

Kings Of Rock leverer absolut den fedeste fest – i 
allerhøjeste grad ! – det kan jo ikke undgås med 
disse musikere – med over 1.000 jobs på alle Dan-
marks spillesteder og festivaler og adskillige ture 
til vores soldater i Irak, Afghanistan og Kosovo , så 
ved man altså hvad man taler om !!

Musikerne i Kings Of Rock har bl.a. spillet i bands 
som Mercyful Fate, Cornerstone, Zauce, og Blink, 
og har turneret verden over med Metallica og Nick-
elback – helt over til Jerry Lee Lewis – for det ikke 
skal være løgn…

Kings of Rock spiller den fede rock på den helt 
rigtige måde – med de mest sublime rockmusikere 
man overhovedet kan opdrive i dette land – og det 
med den skarpeste og mest toptunede rocksanger 
man kan forestille sig...

Tilsætter man så guitaristen Kasper Damgaard 
(absolut en af Danmarks bedste guitarister) – ja så 
bliver det hysterisk fedt…

Lægger du så dertil Hr. Bjarne T. Holm på trom-
mer og Carsten P: på bas – ja så har vi nået 
majestætiske højder !!!! Derfor navnet – Kings of 
Rock – de besidder simpelthen rock-tronen i vort 
lille land !

Kings Of Rock passer ind alle steder – selvfølgelig 
på alle landets spillesteder og festivaler – det siger 
sig selv - men sandelig også til en hel del firmaf-
ester, hvor man er lidt træt af ”de sædvanlige fest-
bands”, som stort set spiller samme repertoire alle 
sammen , og hvor man ud over at danse naturligvis 
også gerne vil forføres ud i en musikalsk oplevelse 
af de helt store !!!

Beskrivelse

partybands.dk

Partybands.dk er en del af Dansk Entertainment Group der 
I 15 år har været en solid og troværdig medspiller I under-
holdningsbranchen.

Booking

26 70 71 44
kontakt@partybands.dk


