Scan kodene eller gå til sidene nedenfor for å finne linker til musikk, videoer og mer informasjon om oss:

Besøk oss på martinengerholm.com
http://www.martinengerholm.com

Tenorbrødrene
MARTIN & HENRIK

ENGER HOLM

Besøk oss på facebook.com
https://www.facebook.com/MartinHenrikEngerHolm

Besøk oss på youtube.com
https://www.youtube.com/channel/UC7hgheFwAoXvPXgbuUVqhPQ
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Er du ute etter en stemningsfull opplevelse så kan disse to unge tenorene
være med på å gi dere den riktige stemningen på deres arrangement.

//UNGE TENORER

//REPERTOAR

Martin og Henrik Enger Holm er to unge tenorbrødre fra Oslo på 17 og 20 år. De
synger alt fra opera og klassisk musikk til jazz, musikaler og pop, og har gjort det
siden de var 9 år gamle. De elsker å synge og opptre og har gjort det sammen og
hver for seg på utallige arrangementer og konserter.

Martin og Henrik har tross sin unge alder, en stor lidenskap for klassisk sang og opera, men deres repertoar
er svært variert og spenner seg fra popmusikk, jazz og musikal til klassisk og opera.
Brødrene inspireres av flere artister innen ulike sjangere. Blant annet Luciano Pavarotti, Juan Diego Flórez,
Jussi Björling, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Josh Groban, Frank Sinatra, Rod Stewart og Elton John for å
nevne noen.
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//ERFARING

//SKOLE OG FRAMTIDEN
Martin og Henrik har begge lang erfaring og utdannelse
innen musikk. De har sunget i mange roller på den Norske
Opera og i Sølvguttene før de bestemte seg for å satse for
fullt på sin egen karriere som sangere.
De har også gitt ut flere CD plater, som er tilgjengelig for
både nedlastning og strømming.
Henrik går på musikklinjen ved Foss videregående skole
og tar sikte på en klassisk musikkutdannelse i utlandet
etter at videregående skole er gjennomført.
De har sunget i Sølvguttene og Den Norske Operas barnekor fram til 2012
og hatt egne årlige julekonserter fra 2010 til 2014, med blant annet Rein
Alexander, Solveig Kringlebotn og Toralv Maurstad.

Martin har gått tre år på musikklinjen ved Foss og startet
på en 4-årig utdannelse ved The Royal Academy of Music i
London september 2015.

De har sunget med store artister som Andrea Bocelli, Bigbang, Diana Ross,
Sissel Kyrkjebø, Helene Bøksle, Ole Edvard Antonsen, A-ha, Tine Thing
Helseth , Åge Steen Nilsen og Rein Alexander, for å nevne noen.

Han tar sikte på en bachelor i klassisk musikk og opera
og har et stort ønske om å fortsette studiene på en
operahøyskole etter det, slik at han kan forfølge drømmen
om en karriere som profesjonell operasanger.

De har også sunget for Hans Majestet Kongen i hans 70 års dag. En
veldig spesiell anledning ble det også da de fikk møte og synge for den
amerikanske førstedamen Michelle Obama 10 des. 2009.
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//KONSERTER
Deres lange erfaring med julekonserter, gjør disse tenorene til et sikkert
valg dersom man ønsker å gjøre sin sammenkomst til noe utenom det
vanlige eller for å overraske på et julearrangement.

//KONSERTER
OG EVENTER

Martin og Henrik er godt etablerte artister og kan tilby skreddersydde
konserter eller tilpassede mindre eventer, alt i henhold til deres ønsker. De
har lang erfaring med å synge på alle typer arrangementer.
Deres største drivkraft er et sterkt formidlingsbehov og en genuin
kjærlighet til musikk og et ønske om å gjøre ethvert arrangement til en
opplevelse som man kan se tilbake på med glede.
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De har lang erfaring og god kjennskap til julerepertoaret, og vil gjøre sitt
ytterste for at alle skal få kjenne på den julestemningen de selv har følt
helt siden de sang julen inn som små gutter.
Sammen vil brødrene ta julesangene til nye høyder og engasjere
publikum med en bred variasjon av kjente og kjære låter tilpasset et
hvert arrangement uansett aldersgruppe og bransje.
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//EVENTER
Martin og Henrik har vært mye benyttet i
forbindelse med brylluper og bisettelser,
og kan benyttes i alt fra en enkel
opptreden i kirken til et skreddersydd
heldagsarrangement.
Uansett om du ønsker et stemningsfullt
innslag under en vielse, et musikalsk
avbrekk, eller vakker bakgrunnsmusikk
under en middag eller til velkomstdrikken,
er disse tenorene et godt valg.
Repertoaret spenner fra klassisk musikk,
musikaler, sarte ballader til jazz og
uptempo pianopop, og kan selvsagt
tilpasses deres ønsker.
De strekker seg til det ytterste for å gjøre
akkurat deres arrangement til en hyggelig
og uforglemmelig opplevelse.

//LYD OG MUSIKK
Vi kan tilby flere forskjellige måter å holde konsert på.
Dersom man ønsker en opptreden med live akkompagnerende
musikk spilt av en pianist, cellist, fiolinist, gitarist o.l. er dette
noe vi kan bistå med, men vi har også god erfaring med å bruke
instrumental singback som alternativ til live musikere.
De fleste arrangementer trenger også lydanlegg og en lydmann
og dette har vi alltid med oss dersom det er nødvendig.
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//MER INFORMASJON
Dersom dette høres interessant ut og kunne passe inn
i et arrangement hos dere så ta kontakt for å sjekke
tilgjengelighet, pris eller for å få mer informasjon.
Martin og Henrik er allsidige, og sammen med dere kan de
sette opp et arrangement som passer dere med tanke på
størrelse, opplegg og pris.
Dersom det skulle være ønskelig med referanser så send
oss en melding så kan vi skaffe dette.

KONTAKT
OSS:
TELEFON FOR BOOKING:
+47 95101490
EPOST:
booking@romeo-julie.no
WEB:
martinengerholm.no
FACEBOOK:
facebook.com/MartinHenrikEngerHolm
YOUTUBE:

Dette er en interaktiv brosjyre, du kan klikke på
bildene med dette symbolet for å få mer informasjon,
musikkvideoer, konserter og linker til innspillt musikk.
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Søk på “martin og henrik enger holm”
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