Våra Samarbetspartners

DANSBAND

är ett dansband från Gävle som har utvecklats från
att ha varit ett mediokert hobbyband till att vara ett av de
populäraste mogenbanden i regionen. Deras repertoar sträcker sig
med musik från 50-talet fram till idag. 2011 utökades bandet med
ytterligare en medlem, samt ett byte av trumslagare och basist.
Numera består bandet av fem medlemmar.

det populära modernbandet från Gävle, har funnits ett tiotal
år och har rutinerade musiker från olika heltidsband i och omkring
Gävle.
Ligger idag bland topp 10 i distriktet vilket borgar för
god underhållning på riksnivå.

ett mogen / modernt dansband som har blivit väldigt
populära i Gästrikland / Hälsingland. Har bl.a. medlemmar från
Martinez och finska Tommys. Bandet bildades för ca 4 år sedan och
har sedan dess utvidgat sin spelsfär.

Högtryck bildades under sena kvällar på en musiklinje i Karis hösten 1992 där Marcus och Johan började fundera och
skissa på ett nytt dansband. Båda hade tidigare medverkat och vikarierat i olika band och fått smak för det hela. Efter
avslutade studier kontaktades Annika Eriksson som verkade som bandets sångerska under de första trevande åren.
Trummorna sköttes under den tiden av Bengt Hellström. Då engagemanget i orkestern krävde allt mer tid och medförde
många upptagna helger valde både Annica och Bengt att stiga av för att satsa mer på familjeliv och ordinarie arbete.
Ramona Nordberg kom in som ny solist år 1998 och 2001 anslöt Kai Spoof som ny trummis.
Denna konstellation har sedan dess hållit ihop och har blivit ett av de flitigaste banden på Åland med att åka runt och
spela. Största delen av spelandet sker ännu på ”hemmaplan”, men musiken har också fört gänget mot svensk-finland samt
till Sverige. De hittills längsta uppdraget har tagit gänget till Kanarieöarna där de spelat några år för semestrande
skandinaver. Ända sedan starten har inriktningen varit att spela glad och dansant musik för en blandad publik. Lite mer
slimmad har musiken blivit med tiden då bandet mer och mer spelar på offentliga dansplatser, där publiken har lite andra
förväntningar. Ena benet har man ändå försökt hålla kvar i traditionen med blandad musik av alla de slag. Evergreens och
gammeldans finns fortfarande kvar på repertoaren, trots att det har svängt mot nyare dansbandslåtar och förstås låtar
från egna skivan. Den modernare svenska dansmusiken liknande pop och disco har man ännu inte satsat på, utan försöker
istället hitta nya låtar men av klassiskt snitt. Det är sällan repertoaren är bestämd från början utan låtarna väljs utifrån
publik och humör. Utanför Åland har bandet uppmärksammats för sitt medverkande i den finlandssvenska
dansbandstävlingen ”Stjärnbandet”, där bandet för första gången presenterade sig för den finlandssvenska danspubliken
och radiolyssnarna. Ramona har själv sedan tidigare hörts i radion som resultat av en tävling hon vann för många år sen:
”Guldmicken”, samt även via sin solistmedverkan i kompositörtävlingen ”Melodirazzian 2005”. Under år 2006 inköptes en
mindre något rostig "turnébuss" vilket givit bättre möjligheter att kunna ta spelningar utanför Åland. Samma år släpptes
första skivan "Här och nu" den 17 november. Året efter i Melodirazzian 2007 deltog vi med eget material i form av låten
"Brevet". Mot slutet av samma år inköptes en ny buss och en större ljudanläggning för att klara även större spelningar på
och utanför Åland. För att hantera orkestern och allt runtomkring mer professionellt så startades bolaget "Nöjesfixarna".
Under hösten 2008 tas en paus från spelandet i.o.m att Ramona skall få en liten i familjen. År 2009 gick till historien som
ett år med något färre spelningar av privata skäl, men ack så aktivt ändå. Planeringen av ny skiva tar fart och låten
"Brevet" ligger närmare 50 veckor på Radio Vegas topplista. Ramona medverkar i FST-TV i programmet "Fångad av en
sång". Under höstens spelning i Molpe sänds live i Radio Vega samt bandas för ett sommardansprogram i FST som sänds
21 november. År 2010 har hittills varit lugnt, och vi har fått fira semester under sommaren som andra...
Det tog till 2013 innan skivan "Min stund på jorden" blev klar. Och vi passade då på att ha releasefest på Viking Line i
samband med en danskryssning på Rosella. Högtryck är ännu ett band som har dansmusiken som en hobby eftersom alla i
bandet har andra arbeten. Ett mål är att rent allmänt se hur långt musiken kan föra oss, på vår egen nivå. Förstås vore ett
framtida skivkontrakt något extra, och skulle få mer fart på tempot i skivutgivningen.

med Ulrika från det nedlagda bandet Smile har under
flera år varit ett av de mest tongivande dansbandet på dansbanorna
runt Gästrikland. De har med sin sättning kunnat framföra covers på
låtar som inte många andra band av idag kan. Blandningen av nytt
och gammalt känns fräscht och Ullis med sin utstrålning får med sig
publiken på ett strålande sätt.

Dansbandet från det glada Hudik med rutinerade Lennart Brinck
vid rodret , har under det senaste åren utvecklats till ett mycket
kompetent dansband. Medlemmarna har ett förflutet i bl.a. Sven
Erics, Kjell Roos band, Lennys och Kicki Danielsson.

Det övervintrade 60 tals bandet som spelar dansant musik från det
glada 60-talet och har rönt en del framgångar på dansbanorna.
Bandet spelar dansant musik för en dansant publik.

Wickys har spelat i 25 år och dom bjuder sin publik på traditionell dansbandsmusik.
1998 tog dom chansen och deltog i Svenska Dansbandsmästerskapen. Dom vann deltävlingen för
Örebro/Västmanland och fick pröva lyckan på Birka Cruises där semifinalen ägde rum. Där föll dom
tyvärr på målsnöret men fick ändå den stora äran att spela upp till dans i Sunnes Folkets Park.

... är ett modernt dansband med rötterna i Uppland
Bandet består idag av fem medlemmar; Lina på sång, Matz - gitarr,
Peter - Keyboard, Alf - bas och Gert-Inge på trummor.
Repertoaren innehåller allt från 60-tal till musik av idag...
Vårt motto är att det vi framför ska vara 100% dansvänligt,
och att Ingen fest är för liten!

Ett band ifrån Stockholm som lirar mogen musik för en mogen
publik. Rutinerade musiker under ledning av Peter Larsson som
har hållit på i många år och vet hur en danspublik ska roas.

Fyra grabbar från Hälsingland, närmare bestämt Hudiksvall.
Några har tidigare spelat med band som Perrox, Sivert Thurell med flera.
Dom inriktar sig i första hand på mogen-dans, motionsdans.

COVER / PARTYBAND
De galna grabbarna från Gävle som spelar partymusik för en varierad
publik. Showen är anpassad till den publik 60ton spelar för och utformas
efter hand. 60ton är ett populärt partyband med bred repertoar.

Printz-Urban är ett coverband från Borlänge som spelar svängig gubb
och countryrock. Vi blandar lite svensk rock från Nisse Hellberg och
The Refreshments med John Fogerty och Dave Edmunds. I countryhögen
ligger låtar från bl.a. Brooks and Dunn, Keith Urban och Vince Gill.

Är ett åttamanna soulbandet med tre blås som startade redan på 70-talet. Det
hela började för 35 år sedan och vissa av grabbarna har blivit goa gubbar.
Vansinnigt roligt har dom och det smittar av sig.
R.L.S.B. satsar främst på uppträdanden och spelar bland annat soullåtar som
varit hits med Otis Redding, James Brown, Tom Jones, Chicago, Earth Wind &
Fire, m fl. Bandet spelar även dansmusik.
Blåsarna spelar i vanliga fall med Gävle Big Band och Bosse Heed’s Storband.
R.L.S.B:s sångare, Svenne Eriksson, var tidigare med i Looking Back Band och
sjunger även i Gävle Big Band.
Resten av gänget spelar också med andra gäng emellanåt, så medlemmarna
håller i gång för det mesta.

Bandet som spelar låtar av ACDC på ett så ”nära originalet”
vis. Bandet har funnits i ett tiotal år och vill man ha hårdrock
så får man det av

Vi är ett gäng på 4 killar som spelar dansant 60 och 70-tals musik.
Vi har hållit på i ca:12 år spelat på fester och på krogen. Om ni vill
veta hur vi låter och ser ut Googla på back in business vi finns
med där på tredje plats.
Stefan Ölund, basgitarr, sång Calle Broander, gitarr, sång
Michael Rosenberg, gitarr, sång Yngve Wassberg, trummor, sång

Two Good Reasons
Two Good Reasons bildades i Sandviken 1963 och upplöstes 1969 . Musiken var givetvis enbart den samtida dvs något
lite 50 tal och resten 60-tal .
Vi hade rätt mycket spelningar i Gästrikland , Norduppland och Hälsingland under några år , Vi spelade också i
Gävleparken ( Jump Out samt en 2á plats i orkesterforum där vi som belöning fick dela en kväll på stora innescenen
med The Hounds . Höjdpunkterna var annars när vi inom Högbo GIF´s arrangemang i Sandviken fick vara ett av
förbanden till Jimmy Hendrix , John Mayall´s Bluesbrakers samt Geno Washington Ram Jam Soul Band . Vi hade även
några gigg på Valhalla i Sandviken samt på dåvarande popklubben Bobbadilla i Stockholm och flera valbomässoaftnar
på numera försvunna Tyrol i Furuviksparken

För ca 4 år sedan återbildades bandet på förfrågan av Ingemar Dunker och vi debuterade som förband till Shanes på en
stor Dunker arrangerad nostalgigala på Valhalla i Sandviken , vi har sedan dess spelat några gånger till åt Dunker
blandat med lite privatspelningar och någon enstaka krogspelning.
Sättningen i dag är
Jan Sand Trummor
Conny Palmer Sologitarr och Sång
Anders Pihl Bas
Per-Arne Österberg Kompgitarr och Sång
Anders Findin ( f.d Commancheros och Hartes ) Keyboards ( har ersatt Åke Odén som hoppade av för ca 1 år sedan )
Vi har satsat på en bred 60-tals repertoar ( exklusive det som var för mjäkigt , Vi har inte heller (med något undantag)
någon ren instrumentalpop ) Vi tror att vi är rätt unika på området pga. mixen som vi inte hört någon annanstans (
Definitivt också dansvänligt ) och betraktar oss som kulturarbetare för 60-talsmusikens bevarande.
Vi är självfallet intresserade att få lite mera spelningar än vi har idag och kan även tänka oss att dela spelningar med
andra band.

TRUBADURER

Det är som trubadur Matte gör de flesta jobben varje år. Med sång
och gitarr ser han till att ”rätt” underhållning för ”rätt” tillfälle
levereras. Från den mer trivsamma tillställningen till de fester då
fullt ställ och party krävs. Då Matte spelar på många olika
tillställningar måste han ha en bred låtrepertoar. Dock ser Matte
alltid till att sätta sin touch på festen & underhållningen.

Mange en trubadur med ett digert musikaliskt kunnande och en
profil inom nöjesbranschen. Han har spelat i olika
konstellationer med en rad olika band och har därigenom skaffat
sig en bred repertoar.

En gittarist som normalt spelar som frilansare i olika band.
Han har bl.a. turnerat med Partypistolerna ett antal år.

