
Sir Juke introduceret for Dronning  
Margrethe og Prins Henrik
Event-Danmark A/S har efterhånden 
mange kunder i ”stald” og med et gave-
kort fra Event Danmark til det danske 
kongehus, håber Ronald Lund og Gert 
Degn snart at skulle rulle Sir Juke, frem-
tidens jukeboks, ind i de royale rækker.
Sir Juke kan nu lejes i hele Danmark igen-
nem et landsdækkende forhandlernet 
som til stadighed udvides. 
- Kunderne har fået øje på Sir Juke og har 
i mange tilfældet sparket klaverbokseren 
til side for i stedet at være egen dirigent, 
uanset om de ønsker, at festen skal 
styres af en ”Dj” – en ”musiker” eller blot 
en tradionel jukeboks, udtaler Ronald 
Lund. Med Sir Juke ved styrpinden får 
du hyggemusikken til maden og én, der 
spiller med på de medbragte sange og 
derefter dansemusik til tidens hotteste 
Dj’s, eller fra dengang farmor var hip. Du 
får også plads til din egne favoritnumre 
og til gæsternes - helt uden irriterende 
afbrydelser. Alt sammen uden det 
koster dig ret meget hverken i besvær 
eller penge. Vigtigheden i at kunne til-
fredsstille alle aldersgrupper og alle typer 
af fester er helt i højsædet for Sir Juke, og 
når Sir Juke kommer og underholder for 
de unge, er der indgået aftale med bl.a 
Kato, Morten Breum og Hampenberg, 
som altid er med, når Sir Juke er på tour. 

Blot ved et tryk på én enkelt 
knap tordner de populære 
Dj’s frem. Er det moster Gerda, 
der ønsker musik fra giro 413 
genren, så er Sir Juke også på 
hjemmebane. 
- Sir Juke er klar, fortæller Gert 
Degn, som netop har lavet et skræd-
dersyet program til landets skolefester, 
passende til forskellige aldersgrupper. Så 
skulle dronningen ønske en limbo eller 
ballondans, klarer Sir Juke det hele.

Stor tilfredshed
Sir Juke familien er udvidet med en light 
model (selvhenter) med markedes bedste 
lydanlæg til små priser, så alle kan få 
glæde af Sir Juke´s dejlige festmusik. 
Ronald Lund fortæller, der er festmusik, 
der holder til det hele – også budgettet.
- Dejligt at skabe en nyhed kunderne 
tager til sig, siger Gert Degn. Sir Juke har 
sågar modtaget breve fra kunder, der 
gerne vil sige tak til Sir Juke for en dejlig 
aften ved ”roret”. Ja, selv dronning Mar-
grethe og Prins Henrik kunne ikke skjule 
deres begejstring, da de fik en demo af 
Sir Juke, hvor de også modtog gavekort, 
så det var meget passende at Sir Juke 
spillede : Der er et yndigt land. 


