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Skivåret 2010 var minst sagt enormt med en stor och aktiv utgivning av dansbandsskivor.
Mycket av detta har vi att tacka mediauppmärksamhet som SVT Dansbandskampen som har
fått en ny och yngre publik ut på dansbanorna. De större skivbolagen som Sony, Warner och
Lionheart har alla varit duktiga på att hänga med i utvecklingen och satsat på ge ut
dansbandsplattor. Skivor som sedan har legat högt på svenska försäljningslistorna. Efter att
vi på Kjelles Dansotek ha fått tagit del av närmare 40-talet album och singlar för 2010, så
utser vi de bästa produktionerna enligt nedan.

1 LARZ KRISTERZ Små ord av guld

Summerar vi skivåret 2010, kan ingen slå kungarna från Älvdalen. Albumet Små ord av guld är
med bred marginal, bandets bästa sedan debutskivan Hem till dig år 2009. Som lyssnare får du följa
med på en musikalisk resa av intressanta historier, känsla, sväng och glädje. Allt förpackad i en
härlig och oemotståndlig danstakt. Detta är en rakt av en lyckad produktion som har alla
förutsättningar att bli en klassiker. Albumet känns varken nostalgiskt eller modernt utan står i en
egen klass för sig. Vi pekar inte ut några enskilda spår som bättre utan helheten gör intrycket. Så vi
säger grattis till LK för utmärkelsen årets bästa dansbandsskiva hos på Kjelles Dansotek.

2 MARTINEZ Ingenting är bättre

Vi utser Martinez senaste produktion till 2010 års bästa mogna album. Det är inte fel att ligga lite
lågt på skivfronten under en tid för att sedan slå till på allvar. Martinez har gjort helrätt här och
lyckats med en skiva som rakt igenom håller en enastående musikalisk kvalité. Produktionen är
mycket jämn, genomarbetad och detaljrik in i det minsta körinsats. Låtvalet är smakfullt utvalt och

de nya versionerna av klassiker som ”Segla din båt i hamn”, ”Om du vill mig nåt”, ”Säg att det är
sant” överträffar originalversionerna. Lilian Vestman, som är en av Sveriges tre bästa
dansbandssångerskor sjunger en majoritet av spåren. Helt underbart att lyssna och dansa till.
Rekommenderas starkt.

3 ROLANDZ Jajamen

Efter debutskivan Efter regn kommer solsken, så var det dags att följa upp succén med ett nytt
album som även innehåller en del nyskrivet material av Robert Gustavsson själv. Buskis och humor
är ett signum för Rolandz. Trots detta, är albumet på det hela taget en mycket seriös och
välproducerad platta, där takt och känsla verkligen lever i symbios. Mycket lättdansade låtar
genomgående. Hela albumet strålar glädje och sväng med ett härligt blås ackompanjerad av
toppmusiker från nedlagda Joyride. Imponerande bra sånginsats av Gustavsson personligen.
Titelspåret ”Jajamen” har redan blivit en stor hit, men det finns fler starka guldkorn som t ex ”Har
jag fel”, ”Hurru Rut” och ”Jag hör hur de ligger med varandra i våningen ovanför”.

4 TITANIX Drömmar får liv

Det är Valdermarsviksbandet Titanix som har gjort det bästa moderna albumet 2010. Ett album som
dessutom blev nominerad för en Grammis. Titanix ljudbild skiljer sig en del från andra moderna
band genom att den har ett tydligt inslag av 80-tals blippsynthar. En sound som är helt rätt idag.
Albumet innehåller ett pärlband av starka spår som var en är en potentiell hit. Dessa blandas med
kända covers från bl a SVT Dansbandskampen 2009. ”Gråt inga tårar”, ”Ingen annan man”, ”Bad
bad boys” och ”Då faller jag”, hör till de mest utmärkande spåren. Vi tycker även att bandets
sångerska Maria Rolf har aldrig sjungit bättre på skiva, än nu.

5 LASSE STEFANZ Texas

Vårt största dansband är också sveriges största band alla kategorier. Albumet Texas tog hem
Grammis i kategorin Årets Dansband 2010. Lasse Stefanz är aktiva på skivfronten och de
levererade ett förstklassigt album med en stor samling starka låtar. Välproducerat och snyggt.
Faktum är ett Texas är nog en av de absolut bättre albumen från bandet. Utmärkande spår som som
”Himlen gråter för dig”, ”Ännu blommar våra rosor”, ”Vita stränder” och ”En sista Tequila”, har
alla förutsättningar att leva ett långt liv.
Övriga bästa album plats 6 – 10
6 THE PLAYTONES Rock 'n roll dance party
7 SCOTTS Vi gör det igen
8 DRIFTERS Stanna hos mig
9 TORGNY MELINS Dansbandsnatt
10 DONNEZ Om du kommer tillbaka

