
BOOKING AF MUSIK
til privatfester, koncerter, festivals, diner, dans, byfester,

forsamlingshuse, hoteller, restauranter, receptioner og m.m.



Thrane Booking

Klaus Thrane

Her kan du finde musik til stort set alle 
typer af underholdning.
Festivaler, Firmafester, Kongresser, 
Koncerter, Privatfester, Spillesteder, 
Restauranter, Diner, Dans,  Receptioner, 
Medborgerhuse, Kirkekoncerter, 
Kunstforeninger, Events m.m.
Her er musik i mange genrer:
Pop, rock, jazz, latin, gospel, viser, fore-
drag, underholdning, instrumental og 
hvad der måtte findes ind imellem.

Ud over de bands der nævnes her, har 
Thrane Booking kontakt til mange andre 
musikere og bands, som kan engageres. 
Se sidst i hæftet.
Kontakt mig og beskriv dit arrangement, 
så finder vi i fællesskab den musik der 
passer bedst hertil.

Jeg har spillet på trommer siden 8-års 
alderen og levet af det i 40 år.
Efter 27 år med Lilholt Band, har jeg 
valgt at gå mine egne veje og dyrke 
mangfoldighed, nærvær, engagement 
og spilleglæde - uanset arrangementets 
art - stort som småt.

Igennem min karriere, har jeg bevæget 
mig rundt i et utal af stilarter, hvilket 
denne folder også vil afsløre, og jeg har 
spillet alle typer af jobs, fra små privat-
fester til Danmarks største festival-
scener.

Selvom mine mange orkestre spænder 
vidt, sætter jeg en ære i altid at være 
nærværende overfor medmusikanter 
og publikum. Det har altid været vig-
tigt for mig, at skabe en god stemning 
og spille for det publikum der er mødt 
op, uanset om opgaven er diner, danse-
musik eller koncert.
Se hvad jeg har at byde på og forhå-
bentlig mødes vi snart derude på de skrå 
brædder, hvor jeg befinder mig bedst.



THRANE’S MUSIK ORKESTER

Sigrid Rasmussen er en fantastisk san-
gerinde, som med sin sang, sit smukke 
udseende og væsen fortryller publikum. 
Hun kan fortolke alt fra store musicalhits 
og gospel til danske viser, så hårene re-
jser sig. Ikke nok med det, er Sigrid også 
en fremragende violinist, hvilket giver 
musikken en ekstra dimension.

Klaus Thrane binder det hele sam-
men med de øvrige yderst kompetente 
musikere, som er kendte fra det Ålbor-
gensiske musikliv.

I kraft af de meget dygtige musikere, har 
orkestret en meget stor spændvidde, 
så musikken kan tilrettes til dit arrange-
ment. f. eks med udvalgte musikalske te-
maer.

Orkestret har også et stilrent, klassisk 
danserepertoire, såsom (engelsk) vals, 
tango, foxtrot, cha cha cha m.m.

Velegnet til: Diner, Restauranter, 
Spillesteder, Kirkekoncerter, Dans, 
Receptioner m.m.

Vocal, Violin
Trommer
Piano, Harmonika
Contrabas

Sigrid Rasmussen
Klaus Thrane
Ib Buchholtz

Olav Gudnason

m. Sigrid Rasmussen



BLT har i 2015 fejret sit 30 års jubilæum 
med en lang række koncerter bl. a. på 
Skråen, Nibe Festival, Tall Ships Race og 
adskillige andre spillesteder.

Med udgangspunkt I klassiske rock-
konstellationer som Cream, Taste, Jimi 
Hendrix m. fl. har BLT gjort genren til sin 
egen, med gode arrangementer af kend-
te og mindre kendte sange fra rockens 
glansperiode.

BLT spiller både tæt, energisk og dy-
namisk, som kun meget få I Danmark 
formår og brænder så meget energi 
af, at publikum altid overgiver sig til 
de tre på scenen.

Der er meget få bud på denne genre I det 
danske rocklandskab lige nu og BLT er et 
af de absolut bedste bud I en tid, hvor 
rocken er en sjældenhed på den danske 
musikscene.

Facebook: BACK,LARSEN&THRANE
 www.backlarsenthrane.dk

BLT er velegnet til:
Festival, Open air, Support, 
Spillesteder, Musikforeninger.

Michael Back
Morten Larsen

Klaus Thrane

Bas, Vocal
Guitar, Vocal
Trommer

BLT
Back, Larsen og Thrane

https://www.facebook.com/BACKLARSENTHRANE-270717820685/?fref=ts
www.backlarsenthrane.dk


RØVERKVARTETTEN

Røverkvartetten er opstået mere eller 
mindre spontant på restaurant Røverstu-
en i Rebild, hvor troubaduren Axel Meil-
holm har optrådt i en årrække. Axel invit-
erede de andre “røvere” en aften, hvor 
de i den grad overraskede gæsterne, 
som endte med at danse på stole og 
borde. Siden dengang har Røverkvartet-
ten,  med jævne mellemrum spillet på 
Røverstuen og disse aftener er blevet et 
tilløbsstykke.

Den store musikglæde en meget udad-
vendt og spontan sceneoptræden gør, at 
publikum bliver inddraget i den fest, der 
foregår på scenen.

Røverkvartetten kan naturligvis også en-
gageres til at  bringe din fest til uanede 
højder.

Velegnet til: Privatfester, Restauranter, 
Receptioner, Byfester m.m.

Vocal, Guitar
Vocal, Harmonika
Murerbaljebas, Vaskebrædt, Kor
Trommer

Axel Meilholm
Peter Aldahl
Lindy Aldahl

Klaus Thrane



JOHN’S BEDSTE

Orkestret spiller et bredt udvalg af 
John Mogensens populære sange, som 
næsten alle kan synge med på. I hvert 
fald på omkvædene.
Sangene spilles nogenlunde som origina-
lerne og udføres med dygtighed, musik-
glæde og flotte vokalarrangementer.

 

Orkestret kan også bestilles til efterføl-
gende dans, hvor vi spiller god populær 
dansemusik.

Velegnet til: Privatfest, Foreninger, 
Forsamlingshuse, Byfester o.l.

Vocal, Akk. guitar, Saxofon, Ukulele.
Keyboards, Kor.
Bas, Kor.
El-guitar, Keyboard, Tambourin.
Trommer.

Finn Danielsen:
Leif (Kalle Klister) Christoffersen:

Henrik Nellemann:
Ole Saaby:

Klaus Thrane:



TGT
Thomsen, Gudnason og Thrane

Meget kan ske – og det gør der som re-
gel også!

For ca. 30 år siden startede TGT med at 
spille på de mange værtshuse og restau-
ranter I Jomfru Ane Gade. Her blev kimen 
lagt til et festligt orkester, der lynhurtigt 
kunne tilpasse sig “dagens publikum”, 
som jo hele tiden forandrede sig.
Jazz, country, ragtime, boogie woogie, 
rock´n roll m.m. bliver blandet på en 
charmerende måde og fremført med 
profesionalisme og højt humør. 
Disse kvaliteter bruger trioen stadig i 
dag, til fester og arrangementer. 

De spiller alt fra diner til dans og og hvad 
der ellers måtte opstå.

Velegnet til: Privatfester, Restau-
ranter, Værtshuse, Medborgerhuse, 
Foreninger, Receptioner m.m.

Carsten Thomsen 
Olav Gudnason

Klaus Thrane

Vocal, Piano
Kontrabas , Vocal
Trommer



ROCKMASKINEN

Rockmaskinen kan i år fejre 38 år på 
bagen, som et af Danmarks mest auten-
tiske og energiske rock´n roll bands.

Trods de mange år, fejler spilleglæden 
og energien ikke noget. Spørg bare 
hvem som helst, der har været med til 
et af bandets legendariske juleshows på 
Skråen i Ålborg. De vil kunne bekræfte, 
at bandet er mere svedigt, mere råt, 
mere hårdtarbejdende og velspillende 
end nogensinde. 
Forsangeren Malthe Nielsen, er en
legendarisk Ålborgensisk sanger, som 
altid har været garant for ægte og rå 
rock´n roll. 

Med sit fantastiske band I ryggen, er der 
virkelig lagt I ovnen til en forrygende fest.
Det er den gode rock fra 50-60-70-erne. 
Chuck Berry, Little Richard, Elvis, Ray 
Charles, Joe Cocker m.fl.

“GØR HVER DAG TIL EN FEST 
OG EN HVER FEST TIL ET ORGIE”

Velegnet til: Koncerter, Privatfester, 
Festivals, Byfester

Malthe Nielsen
Poul Ewald

Jakob Mygind
Michael Bundgaard

Michael Back
Casper Dybdahl

Klaus Thrane

Vocal, Akkustisk guitar
Mundharpe, Vocal, Percussion
Saxofoner, Vocal, Percussion
Piano, Synthesizer
Bas, Vocal
Guitar, Vocal
Trommer

50-60-70´er ROCK´N ROLL



TWO + THRANE

TWO + Thrane er en trio, bestående af 
Morten Larsen, Dominic Gale og Klaus 
Thrane, som leverer dansk og engelsk-
sproget popmusik, hentet fra de seneste 
mange årtier, og tilpasset det publikum 
der til enhver tid er i lokalet.
Morten Larsen synger og spiller 
akustisk guitar, mens Dominic skifter 
mellem bas og piano, og det hele gar-
neres med Klaus på diverse percussion 
og slagtøj. Altsammen tilsat højt humør 
og en hitparade der spænder vidt. Der er 
danske sange, Smokie sange, U2 sange, 
gamle discoklassikere og svulstige coun-
tryballader – alt sammen serveret af no-
gle af de mest rutinerede og kvalificere-
de musikere landsdelen kan frembringe.

Morten har stået i spidsen for mas-
ser af gode pop og rockorkestre siden 
70´erne, og Dominic har turneret med 
så forskellige navne som Pretty Maids, 
Finn Nørbygaard, samt Runrigs Bruce 
Guthro. Læg dertil Klaus´ mange år bag 
trommerne hos Lilholt, og du har en 
yderst kompetent trio, som også danner 
kernen i dansekompagniet på de store 
jobs.
TWO kan også bookes som duo, men 
Klaus fuldender billedet med fantasi-
fuldt slagtøj og indlevelse – prøv det!

Facebook:  morten&dominic

Morten Larsen
Dominic Gale
Klaus Thrane

Vocal, Guitar
Vocal, Keyboards, Bas
Cajon, Diverse percussion

https://www.facebook.com/mortenogdominic16/?fref=ts


DANSEKOMPAGNIET

Repertoiret spænder meget bredt, og 
henvender sig til publikum mellem 25-
60 år, med en god blanding af hits fra 
60/70/80-erne og frem til nye kunstnere 
som Seebach, Sys Bjerre, m.m.

Dansekompagniet er et af landets mest 
velspillende livebands, og har nu ek-
sisteret i 16 år.
Igennem årene har bandet spillet til et 
utal af firmafester, kongresser og fester. 
Her kan nævnes:

SPAR NORD, JYSKE BANK, NØRRESUNDBY 
BANK, VENSTRE, SOCIALDEMOKRATIET, 
DANSK TANDLÆGEFORENING, DANSK 
METAL, 3F, DANSKE BYPLANLÆGGERE, 

MEKOPRINT, UNIVERSITY COLLEGE 
NORD, SIEMENS, MULTIBYG, KT ELEK-
TRIC, AALBORG CITY o.m. Flere.
Igennem årene har “Dansekompagniet” 
været valgt som backing til en lang række 
gæstesolister. Her kan nævnes: 
LIS SØRENSEN, SANNE, ANNE DORTE 
MICHELSEN, PETER AG, SKO/TORP, IVAN 
PEDERSEN, JAMES SAMPSON, ZINDY 
LAURSEN m.fl.
Dansekompagniet stiller op fra 5 til 
9 mands besætning. Til større arr. 
foretrækkes som oftest udgaven med 3 
mands hornsektion.

Velegnet til: Firmafester, Kongresser, 
Privatfester o.l.

Morten Larsen
Søs Brun Haals

Casper Dybdahl
Dominic Gale

Peter Søgaard
Klaus Thrane

Vocal, Guitar
Vocal
Guitar, Kor
Keyboards, Kor
Bas
Trommer



YEAH, YEAH, YEAH
Historien om The Beatles 

En indholdsrig, underholdende, og 
musikalsk oplevelse

Med live-musik og fængslende 
fortællinger, bliver man, på medrivende 
og humoristisk vis ført igennem den 
utrolige historie om The Beatles. 
Gruppen som i 60-erne lagde hele verden 
for sine fødder, med charme, udstråling 
og et helt fantastisk talent, hvilket revo-
lutionerede opfattelsen af tidens musik.

Der bliver fortalt historier og anekdoter 
om deres liv, teksterne og musikken, og 
orkesteret spiller et stort udpluk af de 
populære sange.

Orkesteret leverer et sprudlende, pro-
fessionelt, musikalsk og underholdende 
show, tæt inspireret af de originale ar-
rangementer og i tonearter der egn-
er sig til fællessang. Teksterne vises på 
storskærm, så der er rig mulighed for at 
synge med.

Velegnet til: Forsamlingshuse, 
Foreninger, Spilesteder

Facebook: Yeah - Yeah - Yeah

Koncert - foredrag - syng med

Peter Søvad
Ole Sloth

Klaus Thrane

Bas, Vocal, Fortælling
Keyboard, Vocal
Trommer, Kor, m.m.

https://www.facebook.com/YeahYeahYeahShow/?fref=ts


TRAD CAT´S
Traditionel roots-jazz.

Den karakteristiske besætning med ban-
jo og tuba er i sig selv en garanti for lyden 
af den helt tidlige traditionelle jazz, men 
ellers er TRAD CAT’s ikke noget jazzmuse-
um: Repertoiret hentes med stor appetit 
fra alle afkroge af jazzen (og dens nærm-
este omgivelser), og afleveres med den 
sikkerhed, glæde og charme, som man 
kan forvente af så rutinerede kræfter...
Klaus Thrane (trommer) og Tom Bilde 
(tuba) har – på hhv. trommer og bas - i 
mere end 20 år været det solide, men 
også legende, fundament under en af 
dansk musiklivs største succeser nogen-
sinde, nemlig Lars Lilholt Band. De har 
begge en forkærlighed for traditionel 
jazz.
Sammen har de to nu gjort alvor af en
gammel drøm om at dyrke deres fælles

kærlighed til den traditionelle jazz, og 
har i den anledning allieret sig med et 
par gode musikervenner:
Finn Odderskov (sax, klarinet) behøver 
næppe nogen præsentation blandt 
jazzelskere. Han er et et kendt navn i det 
danske musikliv gennem mere end en 
menneskealder.
Kvartetten fuldendes af sangeren Jesper 
Bjarnesen, som også håndterer banjoen. 
Bjarnesen har levet som musiker i mere 
end 25 år, og har som jazz- og blues-
sanger indspillet flere plader i eget navn.

Velegnet til: Frokostjazz, Koncerter, 
Spillesteder, Forsamlingshuse, 
Privatfester

Facebook: Trad Cat’s

Finn Odderskov
Bjarne Jespersen

Tom Bilde
Klaus Thrane

Sax, Klarinet
Vocal, Banjo
Tuba
Trommer

https://www.facebook.com/TradCats/?fref=ts


CHILI´S CALYPSO BAND

Vi spiller naturligvis masser af calypso-
musik, men  kommer også rundt I mange 
andre af de latinamerikanske stilartar, 
såsom: Salsa, Rumba, Samba, Cha cha 
cha o.s.v.
Når Chili´s Calypso Band spiller, kan man 
være sikker på spilleglæde, danseglæde 
og højt humør.

 

Velegnet til: Temafester, Koncerter, 
Privatfester, Festivaler

Facebook: Chilis Calypso Band

Kai Stensgaard
Klaus Thrane

Jakob Mygind
Ib Buchholtz

Olav Gudnason
Brian Woetmann

Olietønder, Marimba, Vocal, Percussion
Timbales, Vocal
Saxofoner, Vocal, Percussion
Piano, Harmonika
Bas
Congas, Ukulele, Vocal, Percussion

https://www.facebook.com/Chilis-Calypso-Band-1411383432430568/?fref=ts


TINE LILHOLT DUO/DREAMSCAPES

“DREAMSCAPES” KONCERT MED VIDEO

 
Tine og Klaus har udviklet et nyt koncept, 
kaldet “musik-malerier”, hvor videoer 
med Tines billeder vises på storskærm, 
samtidig med at vi spiller Tines musik, 
som er komponeret specielt til disse 
billeder. 

Det er en fantastisk, musikalsk og (fler)
sanselig oplevelse. 

www.musikogfarver.dk

Velegnet til: Kirkekoncerter, Kunst-
foreninger, Musik og Forsamlingshuse

KONCERT/INDSLAG MED TINE OG KLAUS

Du kan bestille Tine og Klaus til at under-
holde i op til 45 min. 
De spiller et udvalg af Tines kompositioner 
blandet med dansk og irsk folkemusik.
Det er en meget varieret musikalsk oplev-
else, serveret med varme og humør og 
som får mange rosende ord, fra dem der 
har oplevet det.
Tine kan også bestilles alene og spille et 
eller flere smukke musikstykker på fløjte.

Velegnet til: Indslag til privat fest, Recep-
tion, Fernisering, Kursus o.l.

Tine  Lilholt
Klaus Thrane

Fløjte, Harpe
Diverse slagtøj

www.musikogfarver.dk


ØVRIGE KUNSTNERE

Klaus Thrane har en stor berøringsflade 
til andre kunstnere, som vil kunne engag-
eres:

BANDS OG SOLISTER:

Axel Meilholm  (troubadur). 
Solist og band.

Mads Toghøj: 
Solist og band: Rock/country.

Peter og Lindy Aldahl: 
Diner og dansemusik.

Flemming Fiol (violinist, guitarist, sanger): 
Dansemusik.

Den Unikke Trio, som består af:
Tina Siel/Knud-Erik Thrane/Tine Lilholt: 
Koncerter og musikalske indslag.

….og mange flere. 

PIANISTER TIL DINER:

Ib Buchholtz 
Knud-Erik Thrane
Carsten Thomsen
Ole Sloth

DANS:

Mange af de musikere der er nævnt i 
brochuren, har på kryds og tværs grup-
per, hvor man har stor  erfaring i at spille 
til dans ved diverse festligheder.

MUSIKALSKE FOREDRAG:

Peter Søvad: Musikforedrag om forskel-
lige kunstnere.

Tine Lilholt: Foredrag om inspiration 
både i forhold til musik og kunst, men 
også i livet som helhed.

Slå hjernen fra og inspirationen til!



Er et professionelt lydstudie, med mange muligheder.

INDSPILNING AF CD/DEMO/GRUNDBÅND:

Thrane Studiet har inden for de sidste 10 
år produceret adskillige CD´er i mange 
forskellige genrer.Det store indspilningslo-
kale (70 km2) gør, at man som band, en-
semble, kor o.l. kan indspille på een gang, 
så man undgår for meget “lagkage-pro-
duktion” (indspilning af eet instrument ad 
gangen).

LIVE-INDSPILNINGER:

Thrane Studiet råder over et mobilt 
studiesetup til at indspille live-koncerter. 
Det kan være en koncert i en kirke, i et 
forsamlingshus, på en instution eller på et 
spillested.
(Max. 24 indgange, hvilket vil kunne dæk-
ke de fleste behov.) 

DIGITALISERING AF KASSETTEBÅND OG LP:

Hvis du har et gammelt kassettebånd 
eller en LP, som er ved at være slidt og 
som du gerne vil bevare til evigt minde 
som CD, kan Thrane Studiet rense det for 
det meste støj og knas og (indenfor visse 
grænser) også tydeliggøre lyden. 

INDSPILNING AF TROMMER/PERCUSSION:

Hvis du er i gang med en produktion, 
hvor du ikke har faciliteter til at indspille 
trommer eller percussion, kan jeg gøre 
det her i studiet og du kan så tilføre de 
indspillede trommefiler til dit eget pro-
jekt. Enten med mig, eller din egen trom-
meslager.
Det kræver lidt kommunikation og ud-
veksling af filer, men med den teknik der 
er tilgængelig i dag, er det ikke noget 
problem.
Thrane Studiet har leveret tromme- og 
percussiontracks til adskillige CD-pro-
duktioner på denne måde.

POLTERABEND:

Det har i mange år været populært i 
forbindelse med en polterabend, at have 
et indslag i et lydstudie, hvor “ofret” skal 
indsynge en forudbestemt sang, ud fra 
devisen: “Hver fugl synger med sit næb”. 
Det er derfor ikke nødvendigvis skønsang 
der prioriteres. Sådan en dag handler 
det om, at alle har det sjovt og det vil der 
være rig mulighed for her i studiet. 
Også foreninger, grupper, virksomheder 
o.l. kan bruge denne form, til at ryste folk 
sammen på en shov og kreativ måde.
 
www.thranestudiet.dk

www.thranestudiet.dk


WORKSHOP:

Er beregnet for større eller mindre grup-
per, som via trommerne skal lære at ar-
bejde sammen og ende op med et fælles 
resultat, ud fra de forudsætninger grup-
pen har. 
Ved at arbejde med rytmer, finder man 
ud af, hvor meget samarbejde betyder 
for at nå et fælles resultat, en fælles puls 
om man vil.

Alle starter på samme niveau, hvor ens 
plads i sit normale arbejds- eller gruppe-
shieraki, ikke har betydning. 
Forløbet kan også bruges som en del af 
undervisningen på skoler og lignende in-
stitutioner.

CLINIC/ FOREDRAG:

Jeg fortæller om mit lange liv som pro-
fessionel musiker. Hvad der skal til for 
at holde til det hårde liv på landevejen 
og de mange koncerter på forskellige 
spillesteder, fra ydmyge værtshuse til 
store festivalerscener.
Jeg har selvfølgelig et trommesæt med, 
så han kan præsentere sin spillestil og de 
mange nuancer et trommesæt har.

UNDERVISNING:

Jeg underviser både børn og voksne, 
øvede og begyndere i forskellige slag-
tøjsinstrumenter.

Trommesæt: 

Her undervises i rytmer i forskellige 
genrer, fill-ins og generel slagteknik.

Cajon (populært kaldet “kasse”):

Er blevet et populært slagtøjsinstru-
ment, som er nemt at medbringe til for-
trinsvis akustiske sammenhænge.
Nogen tror måske, at det er meget nemt 
at spille på dette instrument, men det 
kræver faktisk megen øvelse og teknik. 
Bruger man ikke Cajon´en ordentligt, vil 
den kunne skade mere end den gavner.

Bodhran (irsk rammetromme):

Dette instrument kræver en helt speciel 
teknik, da man både arbejder med toner 
og rytme. Instrumentet har mange musi-
kalske “farver” og der skal arbejdes in-
tenst for at kunne bruge alle instrumen-
tets nuancer.

Percussion:

Congas, bongoes, djembe og darbuka er 
en anden type slagtøjsinstrumenter, som 
bruges meget i latinamerikask og etnisk 
musik, men kan selvfølgelig også bruges 
i mange andre genrer. Hvert instrument 
har sin lyd og teknik, så der er en del 
grundlæggende øvelser at tage fat på.
Vi kan også arbejde med diverse shakere 
og andre håndinstrumenter.

CLINIC/WORKSHOP/UNDERVISNING



Thrane Booking
Bækkedalsvej 1
9520 Skørping

Tlf.: +45 21 44 54 27

Email: thranestudiet@gmail.com

www.thranestudiet.dk

www.klausthrane.dk


	Button 40: 
	Button 42: 
	Button 37: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 104: Off
	Page 125: Off
	Page 146: Off

	Button 45: 
	Button 44: 
	Button 43: 
	Button 36: 
	Page 4: Off
	Page 61: Off
	Page 82: Off
	Page 103: Off
	Page 124: Off
	Page 145: Off
	Page 166: Off

	Button 38: 
	Page 5: Off
	Page 71: Off
	Page 92: Off
	Page 113: Off
	Page 134: Off
	Page 155: Off
	Page 176: Off

	Button 39: 
	Page 5: Off
	Page 71: Off
	Page 92: Off
	Page 113: Off
	Page 134: Off
	Page 155: Off
	Page 176: Off

	Button 48: 
	Button 47: 
	Button 49: 


