Dodo & The Dodo´s på Hotel Glejbjerg
Fredag den 29. oktober kl. 20.00
Nyt album fra Dodo & The Dodo’s for første gang i ti år.
Når man som Dodo & The Dodo’s har kendt hinanden siden folkeskolen og været
band sammen i 28 år, har man nået en alder, hvor man tænder pejsen for at få lidt
hygge. Dodo og drengene kunne tilmed bare blive ved med at leve på deres 80’erimage og store hits fra fortiden, men de tænder også pejsen for at lege med ilden,
komme lidt for tæt på flammerne og få svedet numsen.
Efter ti års albumpause er det et comeback på pladehylden med nyheder, men
Dodo & The Dodo’s har aldrig hverken været opløst eller skiftet besætning og har
dermed en helt unik lang og stabilkarriere i musikbranchen. Grunden til, at der er
gået ti år, er, at bandet har satset på koncertsiden og arbejdet sig op til at være
et af landets mest populære live-navne.
Dodo & The Dodo’s var et hit fra starten, og man sælger ikke en halv million plader
og laver nogle af årtiets største evergreens ustraffet, så de vil altid blive forbundet
med 80’erne. Men de nyder at spille musik der holder, at det endda er
hjemmelavet, og at efterspørgslen er så stor, at de kunne spille det dobbelte af
deres cirka 50 årlige koncerter, hvis de sagde ja til alt.
Dodo & The Dodo’s fik en forrygende start på karrieren, da Dodo i 1986 var duetpartner med fodboldlandsholdet på Michael Bruuns og Jarl Friis-Mikkelsens VMsang ”Re-Sepp-ten”. I 1998 sang Dodo igen for VM-holdet i fodboldsangen ”Vi vil
ha’ sejren i land”.
Største hits: ”Giv mig hvad du har”, ”Vågner i natten”, ”Sømand af verden”, ”Giv
mig skibene tilbage”, ”Lev livet nu”, ”Bambi på glatis”, ”Pigen med det røde hår” og
”Penge”.

Billetsalget starter, torsdag den 25. marts fra kl. 19 – 20, i krostuen
på Hotel Glejbjerg. Billetpris, kr. 350,Fra den 26. marts købes billetterne v/Benny Hansen, tlf. 75 19 82 27 / 40 13 82 27
Hotel Glejbjerg tilbyder en 3-retters menu til kr. 225,Menu og bordbestilling på tlf. 75 19 84 64

