– en musiksaga om världens främsta popgrupp som kom för att stanna!
Beatles är nog den musikgrupp som lämnat störst avtryck, och deras musik upptäcks ständigt av nya
generationer. Men Beatles handlar om mer än musik, och att få höra deras saga är även det en
upplevelse!
Armand Gutheim och Hans Müller har under sina respektive mer än 30 år långa yrkesliv hyst en
stor beundran för Beatles. De framför här inte mindre än ett 40-tal av Beatles fantastiska låtar på ett
mycket personligt sätt, och berättar Beatles spännande historia med en rad anekdoter och ”hemligt
internt skvaller”.
Armand Gutheim, mångsidig artist, kompositör och producent som varit knuten till Kgl Operan,
Cullbergbaletten, Musikalteatern, Northern Star, Sven-Erics m.fl. i egenskap av både musiker, sångare,
dansare och skådespelare. Spelar här piano och sjunger samt har skrivit manus och musikarr.
Hans Müller, mångsidig musiker, artist, skådespelare och konstmodell som samarbetat med grupper
som bl.a. Ladies & Gentlemen, Mascots och Teater Hjärtattack samt artister som Pelle Lindström och
Blossom Tainton. Spelar här elkontrabas och sjunger.
Njut av flera av Beatles mest älskade klassiker men även mindre spelade pärlor, och alla i publiken är
välkomna att sjunga med… Dessutom medverkar The Beatles Information Center med tävling och
priser mm!
Se gärna videoutdraget (20 min) från vårt framträdande med Beatles 4eveR på Pygméteatern i
Stockholm den 8 november 2016: https://youtu.be/H4fNC1LUPIQ
A SPLENDID TIME IS GARANTEED FOR ALL!

INFORMATION:
Antal medverkande: 1 (sång, piano), 2 (sång, piano, bas) eller 3 (sång, piano, bas, slagverk)
Speltid: 40-120 min med eller utan paus enligt överenskommelse.
Spelyta: minimum 2x2 m el. 2x3 m.
Elkrav: vanliga eluttag
Bygg /rivtid: 1 / 1 tim.
Önskemål: stämt piano, PA med mickar och stativ (digitalpiano + PA kan medtas vid behov. Körkort finns)
Pris: enligt överenskommelse
Utgångsort: Stockholm
Bokning: Mother Earth Artists, info@motherearthartists.com, 0733-128200
Videoklipp: www.motherearthartists.com

