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TAK FOR TUREN
Foråret er over os og sommeren er lige om hjørnet. Det er tid til CopyBand, som vi kender
dem, ’s sidste tur...
Det er med stor sorg at CopyBand kan meddele, at Helle af personlige/tidsmæssige årsager
har set sig nødsaget til at stoppe i CopyBand. Med Helles exit føler Jens, Jørgen og Blondie,
at det er tid til nytænkning og derfor har vi valgt, at gør denne sommers tur til den sidste
som CopyBand.
Vi glæder os til at komme ud og sige pænt farvel til alle de dejlige mennesker, der har
støttet os, sunget med os, danset med os og hjulpet os til at skabe fantastisk stemning og
fede fester.
CopyBand vil over sommeren kunne opleves i Otterup, Rinkenæs og Lohals. Flere
oplysninger findes / kommer på vore Facebook side og på www.copyband.dk. Det er også
her, Jens, Jørgen og Blondie senere på året vil de melde deres nye plan ud, når de er
kommet ud af tænkeboksen og er klar til at præsentere fremtidens besætning og navn.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mennesker der har været med på turen
fra den spæde start i 2005 og hele vejen hertil. Tak til Kent, der var med til at starte det
hele op. Tak til Mogens vores første trommeslager, hvil i fred. Tak til Peder, der fik banket
noget Rock ind i orkestret. Tak til troubadouren Steen der gennem 9 år fik folk til at skråle
med. Tak til Davidsen der hjalp os, da vi for nogle år siden stod med en vis legemsdel i
vandskorpen... Tak til familie, venner og arbejdsgivere for jeres tålmodighed. Og ikke
mindst tak til fans, publikum og hvad man ellers kan kalde alle jer derude, der har været
med til at give os en masse uforglemmelige oplevelser.
TAK FOR TUREN!

Helle, Jens, Jørgen og Blondie
HUSK. Dette er ikke enden, men starten på noget nyt og som fuglen Fønix vil de resterende
medlemmer genopstå af asken..
For mere info kontakt Blondie på 53 63 97 07 eller via mail på booking@copyband.dk
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