
Elvis Duo
Oplev Danmarks Bedste Elvis - Henrik Busborg!

Den officielle danske Elvis-fanklub, Elvis Unlimi-
tied, har siden 2006 afholdt de danske mestersk-
aber i Elvis. Flere år i træk blev Henrik Busborg fra 
Odense den suveræne vinder udpeget af en jury 
med Jørgen de Mylius i spidsen.

Sammen med bassisten Torben Balle danner Hen-
rik Busborg den forrygende Elvis Duo.

Elvis Duo er et musikalsk stand-up show i 
særklasse. Musikken leveres live uden nogen som 
helst form for playback. Publikum er aktive delt-
agere i et show, hvor musikalitet, spilleglæde og 
kærlighed til Elvis’ musik brænder igennem hver 
eneste strofe. Med underspillet humor og et glimt i 
øjet tager Elvis Duo kærligt hånd om de utallige hits 
fra Kongens skattekiste. Der er kælet for detaljerne 
i et show med en ordentlig spand humor og masser 
af fremragende musik fra den største stjerne no-
gensinde. ”Blue Suede Shoes” eller ”Can’t help fall-
ing in love”… Ikke en eneste hofte kan sidde stille 
og ikke et øje er tørt!

Henrik Busborg forstår at gengive de absolut 
største øjeblikke med Elvis, med stor respekt for 
denne fantastiske kunstner. Havde Elvis levet, 
havde han valgt at fremføre sin musik således: 
Akustisk og med publikum som aktive deltagere!

Elvis Duo egner sig perfekt til enhver festlig sam-
menkomst. Intet er for stort, og intet er for småt, 
således har Elvis Duo de sidste år optrådt til utallige 
firmafester, privatfester, messer, centre/handels-
standsforeninger, byfester/-markeder, etc.

Det er blevet til over 300 optrædener de sidste 3 
år. Henrik og Torben har bl.a. haft fornøjelsen af 
at optræde for: HKH Kronprins Frederik, James 
P. Cain (USA’s ambassadør i Danmark), Anders 
Fogh Rasmussen, Claus Hjorth Frederiksen, Bendt 
Bendtsen, Mogens Lykketoft , Jørgen de Mylius, 
Keld og Hilda Heick og mange, mange flere. Senest 
kunne Henrik opleves på TV2 i  programmet Dan-
mark ifølge Bubber.
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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


