
Presseskriv
Roar Sørli ble født med et infernalsk vræl som siden skulle vise seg å komme til nytte som 
rockevokalist. Etter å ha lært seg gitar for å dra damer så viste det seg en pussig bieffekt: 
Dette var god underholdning!! Til tross for pålessing av effekter, autotune, trommemaskiner, 
overprodusert musikk og playback i musikkens verden viser det seg at folk virkelig setter pris på 
en mann som kan lage liv og røre med kassegitar.
Roar har rendyrket konseptet. Bevæpnet med rock, upolert og uretusjert går han mot strømmen 
og bruker ingen andre hjelpemidler enn gitar og mikrofon. I stedet brukes tiden og energien 
på å øve. Resultatet er et spesielt og fyldig gitarspill og en stemme som like selvfølgelig takler 
Johnny Cash som Bon Jovi og AC/DC - I original toneart!
Roar spiller rocke-slagere av AC/DC, TNT, CC Cowboys, Jokke, Metallica, Whitesnake, Judas 
Priest, Status Quo, Bon Jovi, Åge Aleksandersen, Marius Muller osv.
Kort sagt en høy-oktan trubadur som rocker og har det gøy pÂ scenen.
Musikken er typisk allsang og festmusikk og spenner fra 50-talls til dagens. Musikken passer 
veldig godt i private fester der man vil ha trøkk og fart.
 

Kontakt
Telefon: 900 18 336
E-post: post@rockatrubadur.no 
 

Referanser
Allsidig musiker som ble elsker av både unge og gamle i anledningene vi har brukt deg!
Vi elsker at du spiller alt fra Jokke til Rolling stones.. og ikke minst brudevalsen vårJ
  
Gleder oss til å benytte deg igjen… ha en fin dag!!!
  
Marita og Alexander
--------------------
 
Bajazz skapte fantastisk stemning i bryllupet vårt. Gjestene var godt fordelt mellom 16 og 80 år, og så godt som 
alle var på dansegulvet i løpet av kvelden. Det er helt utrolig at én mann med gitar kan skape så mye liv. Bajazz 
spilte alt fra 60-talls swing, gjennom Bon Jovi og Bruce Springsteen, til de gode norske slagerne med CC Cowboys 
og Postgirobygget. Her var både pop, rock og swing representert. Han tok seg også bryet med å lære seg 2 nye 
sanger som vi ønsket spilt i bryllupet.
 
Bajazz var meget pålitelig og fleksibel, og det var en fryd å la ham underholde. Vi anbefaler Bajazz på det 
varmeste.
 
Sømna 08.08.2009
Malin Larsen og Finn Dahl
-------------------
 
Hallo igjen!
 
Vi på Corner Pub ønsker bare å si at du er helt topp!!
Variert og fengende musikk. Flott gitarspill og en god og lun sangstemme gjorde virkelig susen.
Du må gjerne bruke oss som referanse. Den blir meget god kan vi love deg. Takker så mye for en meget vellykket 
kveld på lørdag! Det tok jo bare helt av!! Du hører nok fra oss snart igjen!! "
 



Bjørnar og Jacqueline Neeraas - Corner pub
-----------------------------
 
Hei du.
 
Vi setter stor pris på om du kommer. Føler meg ikke 100% trygg på noen
andre, deg vet vi lager liv:-) Og alle som er invitert gleder seg masse til
festen og å høre deg igjen. Du har fått et veldig bra rykte på Smøla. Tror
nok du er den råeste trubaduren jeg og mange andre har hørt.
 
Frank Jøran


