Humørpatruljen har levet op til sit navn under indspilningerne i Knud Lindhards Studio 1. Der har været kort vej til
smilene og det gode humor. Stående er det Humørpatruljen - (fra venstre) Soren Engebæk Christensen, Carsten
Brøchner Hansen og Bjarne Aagaard Nielsen. Ved mixerpulten Knud Lindhard.
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HORSENS Humørpa-tljen fHors'
førende dansktop-orkestre - er pa vej med en
ny cd.
Lige i øjeblikket knokler
de tre patrulje-medlemmer - 43-årige Soren Engebk Christensen (sang og
rytmeguitar), 45-årige
Bjarne Aagaard Nielsen
(sang og leadguitar) og
27-årige Carsten Brøchner
Hansen (keyboards) - med
at få de sidste vokaler lagt
på de i alt 12 numre.
Det foregår i det lokale
Studio 1 under kyndig ledelse af studie-ejer Knud
Lindhard.
Humørpatruljen er ef-

terhånden et af de gamle
orkestre i lokal sammenhng. Netop i år kan trioen fejre 10 Ars jubilum.
Soren Engebæk Christensen er den eneste af de
tre, som har vret med i
alle 10 år. Bjarne Aagaard
Nielsen kom til et par år
tilbage, mens Carsten
Brøchner Hansen på alle
måder er junior; han trådte ind i bandet for kun fire
måneder siden.

Pnt salg
Meget kort efter sin
start udgav
Humørpatl-jenksbåd,om
på et års tid solgte 3500
eksemplarer.
En cd, »Stjernerne viser
vej«, som kom for seks
siden, solgte også pnt.
- Ikke mindst når- man
tager i betragtning, at vi
ikke er særligt kendte
uden for Horsens, siger
Soren Engebæk.
Han og Humørpatruljen
har gennem de sidste otte

år jvnligt spillet i restaurant »Hosekræmmeren" i
Brande.
- Stedet drives af ægteparret Søs og Peter Petersen, fortæller Soren Engebk. I flere år har vi spøgt
med Peter Petersen om, at
han skulle betale vores
nste cd. Og hver gang
har han sagt ja.
For tre år siden var det
lige ved at blive alvor, men
udskiftninger i besætningen satte en stopper for
overvejelserne. Forst da
Carsten Brøchner kom
med i oktober, følte Soren
Engebæk og Bjarne Aagaard, at nu var tiden inde.
Så da Peter Petersen
gentog sit ja til at finansiere projektet, lavede de tre
musikere en aftale med
Knud Lindhard.

Flest egne sange
Teksten og musikken på
den nye plade bliver langt
hen ad vejen af lokalt tilsnit.

Soren Engebk Christensen star for bade tekst
og musik til fern sange bl.a. titelnummeret »En
buket med rode roser" - og
for teksten til to andre.
Et par lokale musikere,
Freddy Pedersen og Henrik »Lux" Jorgensen, bidrager også med et nummer, og Age Bjerre, ejer af
A.B. Booking i Horsens,
har sørget for en dansk
tekst til »My Old Kentucky
Home".
Hertil kommer så enkelte »udenbys" sange af
John Mogensen, Kjeld
Heick og Bamse.
- Alt i alt rummer pladen
et godt udsnit af det, vi
spiller, når vi er ude, siger
Carsten Brøchner Hansen.
Den nye cd vil blive udsendt midt i marts.
I øjeblikket forhandler
Humørpatruijen med et
store pladeselskab om en
kontrakt. Bliver det ikke
til noget, vil de tre selv udgive pladen.

