Totte

Prisliste

Med keyboardet og sangstemmen klar er
festen i gang. Du bestemmer stilen, og
Totte klarer resten.

(gældende ved bestilling inden
31. december 2019)

Totte har spillet musik i det meste af sit liv
og stod på scenen allerede som 14 årig i
bl.a. “Haimons”, “Randi & Sunbeams”,
“Group LSD” og “Def Cisum” i de glade
“pigtrådsdage”.
Gennem de sidste 30 år har musikken så
været Totte’s levevej, og som professionel
musiker er det blevet til fester af alle mulige
slags.
Udover at levere musik til disse fester har
Totte virket som musiklærer på Sdbg.
Komm. Musikskole i ca 6 år.
Under spisningen bliver der naturligvis
spillet til de medbragte sange. Med ca.
4.000 noder i bagagen skal sangen være
meget speciel, hvis ikke Totte er med på
keyboardet.
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tlf.: 2084-5621
mail: totte.andersen@gmail.com
web: https://www.totte-musik.dk

Musikken spænder vidt. Der er plads til
“ørehængere” i alle genrer, og du er
med til at bestemme stilen ... hvis du ellers
ønsker det!
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HotShot Duo
til den årlige 40+ fest i Nybøl ved
Nybøl Idræts- og Festuge

CD’er
Musikken kan nu frit downloades på

https://www.totte-musik.dk

Quiet Moments

Melodierne er fra Totte’s
spiserepertoire. 13 evergreens i
fantastiske arrangementer af
bl.a. Flemming Neergaard. Kim
Menzer er med på bl.a. tværfløjte, klarinet og
saxofon og Ronald Mossom på El-guitar.

HotShot Duo
Når musikken udvides til duo, bliver
keyboardet suppleret med ak. guitar og en
extra sangstemme, leveret af Frank Hansen
- anden halvdel af HotShot Duo.
Frank er ikke en “hr. HvemSomHelst”. Godt
nok kommer han fra Sjælland, men han har
boet så længe i Sønderjylland, at han kan
alt på sønderjydsk, undtagen sproget. Dog
forstår han det hele!

Feelings

Totte’s nyeste CD indeholder
nogle af vor tids smukkeste
melodier. CD’en er en
samling af romantiske
kompositioner, tænkt som
baggrund til en god middag
eller hyggestund. Alt musik er indspillet på
Totte’s keyboard og er meget tæt på det, du
hører “live” til din fest.

HotShot Oldies

Cottonfields, Daydream
Believer, Status Quo Medley,
The Young Ones, The Letter,
Massachusets m.fl.
Fra HotShot’s 60’er musik afdeling er
dansenumrene til denne CD hentet. Et
forrygende album med ene “kendisser”, der
får alle på dansegulvet. CD’en er indspillet af
Totte’s duo “HotShot”, men melodierne er de
samme, som Totte synger alene, her blot
med 2 sangstemmer og guitar på det hele.

I 60‘erne var Frank forsanger i det
hedengangne “Teenmakers” og var at finde
på “Mylle’s” hitlister dengang.
Mange husker sikkert hitsene “A Taste of
Honey”, “Sorry Suzanne” og “Mo’reen”, og
netop disse evergreens har inspireret
HotShot til at fortsætte den flerstemmige
sang.
De 2 sangstemmer klinger unikt sammen
og er en nydelse at lytte til ... både under
spisningen og til dansen bagefter.

