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Glad sommar!

Sommarlistan

Sommar, sol och bad. Ända
fram till den 12:e augusti kan
ni rösta på sommarlistan
som finns ute nu. Hela 10
färska utmanarlåtar, samt
ytterligare 9 röstningsbara. Vi
passar samtidigt på att tacka
dansbandet Samzons, som
har toppat listan med deras
låt "En sommar att minnas" i
hela 18 veckor.

Här är den aktuella Topplistan från Kjelles Dansotek. Lämna dina röster
senast den 12:e augusti 2004. Se mer internet. Fina priser lottas ut varje
gång.
1 SAMZONS- (EJ RÖSTNINGSBAR)
"En sommar att minnas"
2 VIKINGARNA
"Tack och farväl"
3 MATZ BLADHS
"Ingen annan än du"
4 KENTUCKY
"Love writes your name in the sky"
5 TYTTIZ
"En ros med tårar"
6 HÅKAN NORDLÖFS
"Love's gonna live here"
7 THOR-GÖRANS
"Det är inte lätt att bli stor"
8 LINDAUS
"Världen väntar"
9 TWIST
"Jag glömmer världen utanför"
10 JOYRIDE
"Fritt fram"

Inget mer Polar
Internet Radio
Vi fortsätter att utveckla
Topplistan som en fri och
oberoende
topplista
för
dansbandsbranschen och för
dig som älskar dansmusik.
-- En av fundamenten till
Topplistans
oerhörda
framgångar är att vi har haft
möjlighet att själva driva
programmet utifrån våra
lyssnares önskemål. Detta
vill vi fortsätta att slå vakt
om. Genom samarbetet med
Polar
Internet
Radio,
riskerade vi att Topplistan
utvecklades
till
en
kommersiell produkt utom
vår kontroll, vilket skulle
innebära att vi tappade
trovärdighet i vårt arbete.
Dessutom
har
tyvärr
kvaliteten på utsändningarna
via Internet varit för dåliga.
Många har hört av sig till oss
under året som gått och
klagat på att man inte kan
lyssna på programmet. Vi
tittar nu på möjligheterna att
driva detta i egen regi, säger
Kjell Danfjorden på Kjelles
Dansotek
Topplistan kommer inte
längre att sändas via Polar
Internet Radio, samt att
programmet Rawhide i Radio
Sigtuna upphör.

UTM NR 1 JENNY SAHLÈNS "Aldrig mer"
UTM NR 2 SARA LÖFGREN "Som stormen"
UTM NR 3 LOFFES "Ge kärleken en chans"
UTM NR 4 BARBADOS "Andas in, andas ut"
UTM NR 5 JIMMY JANSSON "Flickan från det blå"
UTM NR 6 HASSE THOR "Under en himmel"
UTM NR 7 EXCESS "Sommaren är din Maria"
UTM NR 8 MARCUS ÖRN "Varför börja om"
UTM NR 9 BLACKJACK "Om du tror att jag vill ha dig"
UTM NR 10 FAME "Vindarna vänder oss"

Så här röstar du till Topplistan
Topplistan är öppen för alla att deltaga med sina röster. Vi har inget krav på medlemsskap.
Välj ut de tre (3) låtar som du vill rösta på, (varken fler eller färre än tre godkänns). I
röstsammanräkningen tilldelas den första låten 3 poäng, den andra låten 2 poäng och den sista 1 poäng.
Du måste ange giltiga och korrekta namn- och adressuppgifter. Röster som saknar dessa uppgifter
och/eller som röstat på färre än tre (3) låtar ogillas och räknas ej samt deltar ej heller i utlottningen av ev
priser.
postmaster@svenskatopplistan.com eller kjellesdansotek@yahoo.se
Är den e-postadress som du skickar din röst till. Du kan även skicka dina röster på ett vykort eller
dylikt. Adressen är Kjelles Dansotek, Radio Sigtuna, Box 188, 195 24 MÄRSTA.
Ny hemsida
Uppmärksamma besökare har väl sett att vår hemsida är under omkonstruktion. Den kommer under
sommaren är fräschas upp ytterligare och Topplistans hemsida kommer att få ett nytt utseende allt för
att underlätta för dig på brukar lyssna på våra program.

KJELLES DANSOTEK REKOMMENDERAR: Gimrings är för många jämtlänningar lika med fest!!
De satsar på fräscha låtar blandat med gamla godingar samt en del egna hits. Detta kombinerat
med bra publikkontakt och aktivt scenarbete blir Gimrings en lyckad helkväll.
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