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___________________________________________________________________________
För tredje gången i rad utser Kjelles Dansotek årets bästa skivutgivning. Året som gick
bjöd på fortsatt stark albumproduktion, vilket är glädjande. Dansband fungerar bra
kommersiellt på skiva och de större skivbolagen Sony, Warner och Lionheart har alla
varit duktiga på att hänga med i utvecklingen. Att utse bästa album är inte helt enkelt
eftersom att vi får så pass många produktioner att ta ställning till. Efter att ha
lyssnat....lyssnat och .....lyssnat, analyserat och funderat, har vi ändå kommit fram till
följande.
1. LARZ KRISTERZ - Från Älvdalen till Nashville (Årets album 2011)

Det är bara att kapitulera inför det faktum att Larz Kristerz har gjort det igen. Likt år 2010, så
levererar Älvdalens gungande flaggskepp en platta i den absoluta toppklassen. Redan vid
första spelningen, märker man vilket gediget arbete som har lags ner för att skapa det
hantverk som utgör årets bästa album. Det märks i varenda spår, varenda sträng och varenda
körinsats. Det finns en stark countrydoft över hela produktionen, men så är den till stora delar
inspelad i Nashville. Vi utser inte någon särskild låt som bästa, utan var och en som avnjuter
plattan hittar sina favoriter. Vi tycket att det är helheten som gör intrycket. Grattis L-K.
2. PER HÅKANS - Kärleken ger vingar (Årets mogenplatta 2011)

Detta är årets bästa mogenplatta. I bland är det inte resurser, tung marknadsföringsbudget
eller spektakulära resor som behövs för att lyckas, utan helt enkelt en lust, en vilja och
massor av rutin. Per-Håkans nya album är ett exempel på allt detta. Bandet, som består av
gamla välkända Sannex-medlemmar vet hur det ska låta på skiva för att fånga ditt intresse
och sätta fart på "dina lurviga". "Kärleken ger vingar" består av härlig blandning av klassiska
dansbandslåtar från tiden då dansband var dansband. Detta utan att någonsin dippa. Det är
välsjunget, välspelat och lättdansat. Vi rekommenderar alla att införskaffa ett exemplar
genast!
3. HEDINS - Om vi tar en dag i sänder

Populära och fullbokade Hedins brukar göra bra ifrån sig på skiva. Denna gången är vi dock
tagna över att man levererar så bra. Hedins nya album är en ren njutning från första till sista
ton. Det är inte bara det förträffliga låturvalet utan även det fina arrangemanget som
imponerar. Arne Bakken sjunger alla spåren och det tycker vi han ska fortsätta att göra.
Bakken har ett brett register och är rakt igenom en behaglig sångare att lyssna på. Albumet
"Om vi tar en dag i sänder" är ett mogenalbum av toppklass. Bland utstickarspåren märks
"Du har det där", "Om vi tar en dag i sänder" och "När kommer du tillbaka".
4. FACE-84 - Här kommer det tjejer

Det här bandet ger alltid järnet när de spelar ute inför publik. Nu har de även gjort det på
skiva, för så här bra har vi aldrig hört Face-84 innan. Här blandas friskt rock n' roll med
country, powerballader och schlager. Ja, i tjejernas nya album får alla påsar. Oavsett stil, så
landar de alltid rätt i både framförande och arrangemang. Detta i kombination med en härlig
sånginsats som ger variation för lyssnaren. Bland de starkaste låtarna, hittar vi "Jazzbacillen",
"Om du lovar" och "Jag har inte bråttom hem".

5. ELISAS - Det här är bara början

Elisa's vann Dansbandskampen 2010 och sedan dess har det rullat på med en full-CD och
turné över hela landet. Bandet spås en lysande framtid och ytterligare ett album är på gång.
Efter en lite trevande start, tycker vi att bandet går från klarhet till klarhet. Vi anser att
debutalbumet, som kom i början av året, är lite ojämt i låtvalet, men ändå mycket starkt. Den
innehåller framför allt flera fantastiska låtar som tenderar att få ett långt liv genom att de
spelas av andra dansband, t ex "Utan dina andetag, "Lovar och svär" samt "För det här är bara
början".
Övriga bästa album plats 6 - 10
6. BARBADOS - Efterlyst
7. ZEKES - Vi flyfter igen
8. CALLINAZ - Från mörker till ljus
9. DONNEZ - Den enda sommaren
10. MATS BERGMANS - Det kommer från hjärtat

