Om det er til open by night,
byfest, Skanderborg Festival eller kræmmermarked,
overrasker og henrykker
det "Omvandrende tågehorn" publikum med anderledes og helt uforudsigelige
indslag og happenings.
Særdeles
oplagt
hvor
mange er samlet.

En særdeles medrivende og humoristisk coctail af
musik, komik og
vanvittige påfund.
Forestillingerne
skræddersys til
opgaven så såvel
børn og barnlige
sjæle, som voksne
med stærke nerver får motion for
lattermusklerne.
Også rene voksenshows.

Oplev:
Muntert tasken,- og strengespil
Bartskæreren fra Bagsværd
Magikerens massepsykose
Tarzan i fri dressur
Hildegards Danseskole
Flamberede fakirkunster
og ikke mindst:
- Danmarks modigste publikummer -

med musikeren, gøgleren og livsnyderen
der de sidste 20 år har begejstret med
sine sange og meget personlige fortolkninger.
Altid på farten med guitaren og hatten
fuld af livsglæde, musikalske overraskelser og længe savnede godbidder.
En troubadour på rejse under overfladen.
Repertoiret består af egne stærke poetiske sange, spillet med vellyd og krydret
med humor, tanker og historier fra det
virkelige liv, samt udvalgte numre fra alle
de andre.
Velegnet til:
Caféer, Klubber, Spillesteder, Restauranter, Kursuscentre,
Foreninger, Gårdhaver, Festivaler, Gågader, Barer.

Michael West skaber en intens og nærværende atmosfære,
som giver det lyttelystne publikum noget med hjem....
En stemningsmættet og gennemmusikalsk oplevelse....

Et særdeles velsvingende 5 mands
liveband der med deres medrivende
spillestil og intensitet kan sætte gang i
enhver fest.
Stilen er "unplugged" og instrumenterne lyder trods elektrisk forstærkning iørefaldende godt.
Repetoiret spænder fra blide ballader
og sagtmodige sjælere til rullende
rock, rykkende reaggea, svedig
swing og forrygende folk.
Bandet tilpasser musikken til publikum
og spiller op til de fleste lejligheder.

Også som Duo

Har i planer om at lave et
mucical eller teater projekt
på jeres skole eller institution?
Mangler i inspiration eller
savner i en tovholder der
formår at skabe en forrygende forestilling og samtidig
få engageret samtlige grupper i projektet?

Eller kunne i tænke jer et
cirkusprojekt hvor børnene
bliver inddraget som rigtige
cirkusartister i den afsluttende gallaforestilling?

Jeg har gennem en årrække fungeret som professionel instruktør, ide- og sprællemand, på en lang
række teater, mucical og cirkus projekter for børn og
unge.
For mere info: Tjek min hjemmeside eller kontakt mig.

Tusindkunstneren startede sin karriere som musiker
og optrædende i truppen "De Gale Gøglere" i 1979.
Var senere med til at starte "Cirkus Freja" - Danmarks eneste hestetrukne cirkus - der turnerede
landet tyndt med deres hestevogne i 80'erne.
Har gennem årene optrådt med solo shows for publikum af enhver afskygning, som musiker til utallige
lejligheder samt undervist og instrueret børn, unge
og voksne udi optrædekunstens mange facetter.

- Underholdning med liv og sjæl -

...mig for at få en skrædersyet løsning til dit arrangement.

Michael West
Sandstræde 27
Klejtrup
9500 Hobro
98 54 66 70

til@michaelwest.dk
www.michaelwest.dk
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