
 
KONGEN ER TILBAGE PÅ HOTEL 
PRINDSEN! 

Vi præsenterer ”Elvis – The Concert” et helt nyt og topunderholdende internationalt show med intet 
mindre end Europas fineste Elvis imitator Mike Colin Andersen. Mike bliver bakket op af 
”Memphis Royal Orchestra”. Et 10 mands topprofessionelt band som forstår at levere Elvis musik 
på den helt rigtige måde. Showet bliver leveret med en sådan nerve og et strejf af Las Vegas energi 
at publikum vil blive revet med lige fra start til slut.  

Hotel Prindsen fik Elvis på besøg! 

Det startede med at Mike Colin Andersen fik en opringning fra Hotel Prindsen i Roskilde, hvor han 
blev spurgt om han havde lyst til at optræde på Hotel Prindsen i brasseriet. Det sagde Mike ja til, da 
han i forvejen er meget glad for Roskilde. Det skulle så være det, men det gik hurtigt op for Martin 
Bang, som var direktør på hotellet, at her var noget som folk kunne lide og Prindsen fik udsolgt 
hver eneste gang Mike optrådte. Det blev så til hele 6 ½ år med Elvis shows hver 3. onsdag. 
Publikum hyggede sig og rockede med på de mange hits. Gæsterne begyndte selv at danne en Elvis-
klub på Prindsen og trykte T-shirts med Mike på. Gæsterne stod udenfor og kunne ikke komme ind 
pga. pladsmangel. Efter kort tid måtte hotellets direktør flytte Elvis- showet fra Brasseriet op i den 
store Guldaldersal for at få plads til alle. TV2 havde hørt om showet på Hotel Prindsen så de kom 
og ville lave et tv-program om Mike. 

Det er nu 18 år siden Mike Andersen var på Hotel Prindsen. Det er nu lykkedes Flexevent at få 
Elvis- imitatoren tilbage på Prindsen i guldaldersalen med et brag af et Elvis show med stort live 
band. Det bliver en herlig musikalsk rutsjebanetur gennem Elvis Presleys fantastiske karriere og et 
dejligt gensyn med et af hotellets største succeser, ”Elvis In Concert” med Mike Colin Andersen. 
Showet bliver leveret med en sådan nerve og et strejf af Las Vegas energi at publikum vil blive 
revet med lige fra start til slut. Det bliver en fantastisk aften.  

Mike Colin Andersen er nu 5 gange prisvinder og har for nylig fået overrakt prisen som Caribiens 
bedste Elvis-imitator 2019 og har fået prisen som ”The Voice Of Elvis”. Mike var den første Elvis- 
imitator på dansk tv i programmet ”Kims Corner” på DR 1 med den kendte radio og tv-vært Kim 



Schumacher. Derefter gik det stærkt og Mike vandt utallige talent konkurrencer, han medvirkede i 
spillefilm, tv-programmer som Stjerneskud, Scenen Er Din, Under Uret og Elvis store 
jubilæumsshow. utallige ugeblade og aviser har rost Mike til skyerne for hans shows. Mike har bl.a. 
også optrådt for den danske kongefamilie, amerikanske filmstjerner, Singapores præsident, den 
amerikanske ambassadør og har optrådt i Las Vegas og skal tilbage til USA næste år. Mike har over 
28 års erfaring i branchen. Efter en stor vellykket turne i Spanien og Italien med Elvis Presleys 
bedste ven og korsanger Mr. Sherril Nielsen som var sammen med Elvis indtil hans død i 1977 har 
Sherill offentligt udtalt, at Mikes stemme er uhyggelig tæt på Elvis Presley og fuldstændig magisk!  

 


