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Sigtunabuggen

News!

NyhetsbladfrånKjelles Dansotekmed senastenytt.

Lyssna på Kjelles Dansoteki
Radio Sigtuna88.2

Årets upplaga av Sigtunabuggen går av stapeln
den 8 juni. Kjelles Dansotek
svarar för musiken som
kommer att höras på
Sigtuna stads gator.

Valstadagen
Den 15 juni arrangerar
Valsta-dagen. Kjelles
Dansotek medverkar med
musikunderhållning i Valsta
centrum.

Tips &
Support
Vi ger tips till dans- band
om låtreportoar. Vi tar fram
musik för dansföreningar
och arrangemang. Vi tipsar
arrangörer
om
bra
dansband att boka. Vi kan Ett eller två dansband varje fredagkväll.
även arrangera danskvällar.

Dans

P4 Afton Dans

Fredagarkl 18 – 19:30

Bugg

Kjelles Dansotek samlar
historik/statistik för P4 Afton
Dans i form av ett register En buggtimme för alla dansare
över alla program som har
sänds sedan starten 1985. Sista lördagenvarje månadkl 18 – 19
vill du veta mer eller har
funderingar kring Afton
Dans, kontakta oss.

Spezial

Semifinalerna Tufft och tight dansmusikprogramför ungdomar
i Dansbands- Sista lördagenvarje månadkl 15 – 18
SM 2002
äger rum ombord på Birka
Princess. Hedez, Cheerie,
Tonight, Zlips, Vanilla,
Etage, Svänzons, Höilands
och Spectrumär de nio banden som gör upp under tre
olika semifinaler under
mars-april. Kjelles Dansotek
är involverad i år genom att
ha gjort introduktionsmusiken.

Bäst dansmusikjust nu!!
Tre populära och fantastiska radioprogram i Radio Sigtuna med
dans- och dansbandsmusik med olika inriktningar.
Lyssna till de senaste danshitsen från eliten av svenska
dansband såsom Friends, Towe Widerbergs, Matz Bladhs,
Sound Express, Wahlströms, Excess m fl. Spännande intervjuer
med kända personer och reportage i från hela dans-sverige.
Programledare är Kjell Danfjorden, Mattias Danfjorden.

KJELLES DANSOTEK REKOMMENDERAR:Tufft, fräscht och mycket dansvänligt
är vårt betyg på Excess från Nyköping. Bra publikkontakt och bra mixad reportoar,
gör dessa kända SM-finalister (2 ggr) till ett bra band för den breda danspubliken.
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