
 

SOMMERFEST i HERFØLGE
v/HERFØLGE STadiOn

Fredag 17/6 Lørdag 18/6 Søndag 19/6
Kl.14.00 Ankers Tivolipark åbner.
Kl.15.00 Gratis popcorn 
 til de første 100 børn.
Kl.17.00 Uddeling af snold. 

Kl.21.00 BASIM på Tivoliscenen.

Kl.14.00 Ankers Tivolipark åbner.

Kl.14-16 GRATIS LOPPEMARKED
 Tøm dit loft og sælg 
 dine ting i teltet. 

Kl.16.00 Gratis snold deles ud 
 af Løven Harry  

 
Ankers Tivoli park siger tak for denne gang!

RET TIL ænDRInGER fORBEHOLDES

BASIM 

 

 
23 årig international sangskriver og et af de få navne hele Danmark er på fornavn med. 

 
Sådan kan Basim meget hurtigt beskrives og behøver derudover ikke den store præsentation 

da han siden 2008 har været meget aktiv i forskellige sammenhænge både i Danmark og ud-

landet. 

 
Siden sejren i Dansk Melodi Grand Prix 2014 har Basim været et sikkert navn på mange fes-

tivaller, byfester og events, og nu er den 23 årig musiker snart klar med nye udgivelser i eget 

navn. 

 
Basim har det sidste års tid skruet lidt ned for optrædener, men har bestemt ikke ligget på 

den lade side. Los Angeles, Tokyo, Stockholm, og København er blevet hans faste arbejdsba-

ser og det har resulteret i fle
re flotte hitliste

placeringer som sangskriver.  Senest med sange 

der gik nr. 1 i Japan, som idag anses som et af de største musikmarkeder i hele verden. 

 
Basim har skrevet en masse nye sange, og bruger ofte tiden i sit 

studie på Islands brygge i 

København sammen med bla. Cutfather, hvor der dagligt bliver skrevet og produceret nye 

sange. 

 
Basim kan bookes pt. til 1

 x ca. 30 min akustisk med guitarist, so
m solist ti

l backingband og til 

særlige arrangementer 1 x 70 min. med fuldt band. 

 
 
BOOKING:       

RW PRODUCTION & MANAGEMENT – TEL: 70261678 

 
 

 

MAIL: uh@rwproduction.dk & rw@rwproduction.dk 

 
 

BASIM 

 
 
23 årig international sangskriver og et af de få navne hele Danmark er på fornavn med. 
 
Sådan kan Basim meget hurtigt beskrives og behøver derudover ikke den store præsentation 
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ØL og vand
sælges alle 

dage!

GRATISEnTRE!ALLE DAGE.

Kl. 18.00 Ankers Tivolipark åbner.

Kl. 19.00  
DAn DAnELL
AnD THE
fAR OUT BOYS 
spiller i teltet.

Kl. 21.00  
MURI & MARIO
 

GRATIS

EnTRE!
ALLE DAGE.


