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Kjell Danfjorden
berättar i P4 Kalas

TOPPLISTAN F YLLER 3 ÅR

Sveriges Radios program Kalas i P4 firar 20 års jubileum.
Det var 1985 som det hela
drog igång, men då hette
programmet "I Afton Dans" och
bjöd på livesändningar i två
timmar med flera av våra mest
populära dansband. Kjell Danfjorden från Kjelles Dansotek
har följt programmet sedan
starten och har med hjälp av
kollegor, samlat statistik om vilka
dansband
som
har Den 15:e juni 2002 kom det för sta livstecknet. I vårt dåvar ande Radio Sigtuna r adioprogram
medverkat. Det finns även upp- Kjelles Dansotek - Spezial, spelade vi upp 10 aktuella dansbands-låtar som lyssnarna var
gifter om spelort och program- välkomna att r östa på under vårt som maruppehåll. I premiärprogrammet den 31:a augusti
ledare m m. I programmet den
sam ma år, redovisade vi resultatet till den första listan. Kjelles Dansotek Topplistan var
26:e augusti medverkade Kjell
född.
Danfjorden tillsammans med
Här är de låtar som lyssnarna kunde rösta på till den första listan.
Göran Andersson från Mjölby.
Hur många av dem minns du i dag?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 WAHLSTRÖMS
"Förlorad igen"
Sigtunabygden
2 TITANIX "Här hos mig"
uppmärksammar
3 CASANOVAS "Låt drömmarna leva"
Topplistan
4 KRISTER OLENMO & JESSICA SJÖHOLM "Blott för din skull"
Lokaltidningen Sigtunabyden
5 CLAES LÖFGRENS "Rosor från himlen"
(nr 33) har uppmärksammat
6 CHEERIE "Du"
Kjelles Dansotek och Toppl7 LASSE STEFANZ "Låt en morgon vakna"
istan. Detta kommer i samband
8 HELENE & GÄNGET "Så speglas kärleken"
med att Topplistan i höst firar 3
9 SOUND EXPRESS "Proud Mary"
år sedan starten, samt att
10 RESPONS "Om du saknar något av kärlek"
Radio Sigtuna firar 20 år som
sändande radiostation. Artikeln
innehåller en intervju med Kjell
och Mattias Danfjorden som
berättar om arbetet med Topplistan och hur den har vuxit
under de 3 åren som har gått.
Missa inte att lyssna på vårt speciella jubileumsprogram som vi kommer att sända i Radio
Sigtuna. Det blir återblickar, kommentarer, intervjuer och givetvis en massa musik. Vi
Läs mer nyheter om Kjelles
kommer
att spela de största hitsen i från listan som har varit, men även en del floppar, låtar
Dansotek och branschen på
vi själva trodde på men som inte fick någon respons av er röstande.
www.kjellesdansotek.se

KJELLES DANSOTEKS SOMMARTÄVLING: Oj vad många svar vi fick. Kjelles Dansoteks sommartävling som byggde
på att man skulle kasta om bokstäverna i namnet på sex populära dansband är avgjord. Under 12 veckor hade man
möjlighet att deltaga och svaret skulle vara oss tillhanda senast 31:a august 2005. Nu är två vinnare utsedda som får varsin
dansbands full-CD.
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