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Nyhetsblad från Kjelles Dansotek med senaste nytt.

Janne Martins kjellesdansotek.com
– ny samarbets- – En av Sveriges största topplistor för dansmusik
orkester

Kjelles Dansotek har glädjen att meddela att vi har
påbörjat ett litet samarbete
med den nybildade orkestern Janne Martins.
Janne Martins utgår i från
Stockholm-Uppsala och är
ett nybildat band med
finska rötter. De har just nu
en stor hit på olika topplistor i Norden med nya låten
”Vinden viskar vackra ord”.
Vill du veta mer om Janne
Martins kan du kika i på
kjellesdansotek.com/janne
martins

Besök kjellesdansotek.com/topplistan. Du bestämmer vilka
låtar som skall ligga på listan. Rösta på dina 3 favoriter.
Bland er som röstar lottar vi ut priser. Vi testar in till listan den
senaste dansmusiken, samt schlager och artister.

Bugg & Kram med låtar från
Kjelles Dansoteks skivarkiv
samt Kjelles Dansotek
Topplistan har bytt sändningsdag till onsdagar och
lördagar.

Rawhide
–

nytt program

DansbandsMix

Rawhide är en av våra nyheter i programtablån i RaEn timme utvalda dansbandslåtar , förr och nu från Kjell
dio Sigtuna. Det är ett
countryprogram med både Danfjordens stora skivarkiv.
ny, modern och traditionell
Fredagar kl 18 – 19 (i Radio Sigtuna udda veckor)
country. Programledare är
Göran Ohlzon. Ni hör det
på fredagar varannan vecka, direkt efter DansbandsMix.
Programmet för alla country och rock n' roll-älskare. Göran Olhlzon
spelar ny modern country blandat med äldre godingar.

Rawhide

Gastboken
tillbaka

Fredagar kl 19 – 20 (i Radio Sigtuna udda veckor)

Topplistan

Vi har nu återöppnat vår
populära gästbok. Vi hälsar
gamla och nya klottrare
Presentation av aktuell lista med de senaste dansbandshitsen
välkomna tillbaka
framröstad av radiolyssnarna och internetanvändarna. Du får även höra
nya utmanarlåtar till test.

News!

Bugg & Kram
Topplistan nu
på onsdagar

Lördagar 9:30 – 11 (i Radio Sigtuna udda veckor)
Onsdagar 19 – 20 (i Polar Internet Radio varje vecka)

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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