
Sommerfest, Halbal, Teltfest, Byfest, Kro-
bal, Sportsfest, Julebal, Nytårsfest, stu-
denderfest, Fødselsdagsfest, Bryllupsfest, 
Kobbe-, Sølv,- Guldbryllup, Gadefest, Fir-
mafest, temafest, høstfest, halbal, diskofest 
Forsamlingshusbal, Foreningsbal, Privat-
fest, festival,   Sommerfest, Halbal, Teltfest, By-
fest, Krobal, Sportsfest, Julebal, Nytårsfest, stu-
denderfest, Fødselsdagsfest, Bryllupsfest, Kobbe-, 
Sølv,- Guldbryllup, Gadefest, Firmafest, temaf-
est, høstfest, Forsamlingshusbal, Foreningsbal, 
Privatfest, festival, Sommerfest, Halbal, Telt-
fest, Byfest, Krobal, Sportsfest, Julebal, Nytårs-
fest, studenderfest, Fødselsdagsfest, Bryllupsfest, 
Kobbe-, Sølv,- Guldbryllup, Gadefest, Firmafest, 
temafest, høstfest, Forsamlingshusbal, Foren-
ingsbal, Privatfest, festival, Sommerfest, Hal-
bal, Teltfest, Byfest, Krobal, Sportsfest, Julebal, 
Nytårsfest, studenderfest, Fødselsdagsfest, Bry-
llupsfest, Kobbe-, Sølv,- Guldbryllup, Gadefest, 
Firmafest, temafest, høstfest, Forsamlingshus-
bal, Foreningsbal, Privatfest, festival, Sommer-
fest, Halbal, Teltfest, Byfest, Krobal, Sportsfest, 
Julebal, Nytårsfest, studenderfest, Fødselsdags-
fest, Bryllupsfest, Kobbe-, Sølv,- Guldbryllup, 
Gadefest, Firmafest, temafest, høstfest, Forsam-
lingshusbal, Foreningsbal, Privatfest, festival, 
Sommerfest, Halbal, Teltfest, Byfest, Krobal, 
Sportsfest, Julebal, Nytårsfest, studenderfest, 
Fødselsdagsfest, Bryllupsfest, Kobbe-, Sølv,- 
Guldbryllup, Gadefest, Firmafest, temafest, høst-
fest, Forsamlingshusbal, Foreningsbal, Privat-
fest, festival, Sommerfest, Halbal, Teltfest, Byfest, 

Krobal, Sportsfest, Julebal, Nytårsfest, 
studenderfest, Fødselsdagsfest, Bryllups-
fest, Kobbe-, Sølv,- Guldbryllup, Gadefest, 
Firmafest, Temafest, høstfest, Forsamling-
shusbal, Foreningsbal, Privatfest, festival,

Overve
jer du hvordan 

musikk
en ska

l væ
re til 

din næste
 fest?

Det kan godt være rigtigt svært at finde et 
band der spiller lige den musik du kan li’.  

Vi spiller det bedste fra ind- og udland...  

Drengene fra Vimmersvej spiller alt det 
kendte musik, som Bamses Venner drog 
land og rige rundt med til stor glæde for et 
danseglad publikum.

Popbox er dansebandet, der fylder danse-
gulvet med det bedste og mest kendte Pop 
og Rockmusik fra ind- og udland. 

Så uanset om det er til firmafesten, bryllup-
pet, den runde fødselsdag eller noget helt 
fjerde, er vi det helt rigtige valg.

Hvem er vi:
Janni Tranholm 

Forsanger i POPBOX

Lars Laigaard 
Trommer 

Forsanger i Drengene fra Vimmersvej

Brian Mørkholt Madsen 
Keys & kor

Hans-Henrik Madsen 
Leadguitar & kor

Peter Wolfgramm 
Guitar & kor

Finn Bøgild 
Bas & kor

Per Møller 
Lyd og lys
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Biografi

POPBOX
Bandet er opstået, udelukkende fordi vi alle 6 
har et brændende ønske om at fyre det aller 
fedeste musik af. Vi har oplevet det selv, til 
fest og på dansegulvet, - det magiske i noget 
der rykker, det er ubeskriveligt fedt... 

POPBOX er bandet, der med musikalsk 
overskud underholder et danseglad publikum. 
Vi har med omhu udvalgt de aller største 
solister, såsom: 
Sanne Salomonsen, Tøsedrengene, Søs Fenger, 
Danser med drenge, Dodo & the Dodos, 
Rocazino, Toto, Abba, Ray de ohh, Hanne Boel, 
Beatles, Tina Turner osv. osv. osv. 

Drengene fra Vimmersvej
Bandet opstod ved, at vi ofte "løb ind i 
hinanden" typisk i forbindelse med musik. 
Da Bamses Venner desværre måtte stoppe, 
syntes vi at det kunne være fedt at fortsætte 
med at spille de mange populære numre, som 
har givet så mange danseglade mennesker 
en god oplevelse. 

Drengene Fra Vimmersvej har taget udgangs-
punkt i det store udvalg af gode numre, som 
Bamses Venner optrådte med. Vi har bestræbt 
os på at ligge så tæt op af det originale 
materiale som muligt.

Skal der være fest i gaden og stilen er 
fastsat til at være kendt pop-rock, så har du 
nu muligheden for at booke et af Danmarks 
bedste kopi bands.

Hvorfor vælge os?
I det store hele drejer det sig om din fest.
Vi har det, der skal til, for at du og dine gæster 
får en rigtig god oplevelse. 
Vi fyrer den af, og alle får masser af motion 
på dansegulvet, til musik der med garanti er 
kendt og elsket af de fleste.

Der er dansegaranti, du kan ikke sidde stille..

Booking:
Vi spiller op til 4 x 50 minutter. Ring til 
Janni Tranholm på 6160 3355 og få en 
snak om din fest eller Jeres arrangement. 
Du kan også sende Janni en mail på: 
popboxbooking@gmail.com

Vi glæder os til at spille til din fest...

Læs mere på Facebook:

  

             

POPBOX                     Drengene fra Vimmersvej


