PRESSRELEASE

Kjelles Dansotek
Radio Sigtuna, Box 188, 195 24 MÄRSTA

Kjelles Dansotek - Topplistan firar 3 år
torsdag november 10, 2005
Kjelles Dansotek - Topplistan, en av sveriges största musiklistor för dansband firar denna 3 år denna höst. Detta
uppmärksammas i ett särskilt jubileumsprogram som sänds i Radio Sigtuna den 12:e november, kl 10:15. (ev
reprissändning planeras)
Den 15:e juni 2002 kom det första livstecknet. I vårt dåvarande Radio Sigtuna radioprogram Kjelles Dansotek Spezial, spelade vi upp 10 aktuella dansbands-låtar som lyssnarna var välkomna att rösta på under vårt
sommaruppehåll. I premiärprogrammet den 31:a augusti samma år, redovisade vi resultatet till den första listan.
Kjelles Dansotek Topplistan var född.
Vi har tittat i statistiken över de gångna åren och sammanställt de mest noterbara framgångarna för enskilda
artister/dansband och låtar.
Populäraste artist/dansband: Barbados (8 hits)
Motivering: Kjelles Dansotek korar Barbados till Topplistans populäraste dansband/artist. Bandet har
(tillsammans med ett solospår med Mathias Holmgren) haft totalt åtta hits på listan. Samliga låtar som utmanat
har tagit sig in på listan med höga poäng, vilket ger den totalt samlade poängen högst för Barbados som enskild
artist/band.
Längsta långköraren: Lasse Stefanz - Låt en morgon vakna (63 veckor)
Motivering: Lasse Stefanz låt var med bland de första utmanarna som vi tog ut till den första listan och gick
direkt in på 2:a plats. Lasse Stefanz har många fans och låten var mycket omtyckt. Den hängde sig kvar på
listan i över ett år och pendlade alla placeringarna mellan 10:e och 2:a platsen tills den slutgiltligen fick ge vika
efter 63 veckor och 27 Topplistor.
Längsta långköraren på 1:a plats: Samzons - En sommar att minnas
Motivering: Dansbandet Samzons från Skärblacka med sin låt "En sommar att minnas" är den låt som legat
längst på Topplistans 1:a plats. Låten är titeln på bandets senaste full-CD. I Topplistan nr 33, den 14:e februari
2004 klev de in på toppen och låg där konstant till den 5:e juni 2004. Det blev totalt 20 veckor för Samzons på
Topplistan.
Högst poäng för en enskild låt: Avance - Berusad av kärlek (1010 poäng)

Motivering: Dansbandet Avance från Gällivare står för den högsta enskilda poängen en låt har samlat ihop vid
ett och samma tillfälle. Vid Topplistan nr 66 den 1:a oktober 2005 låg bandet kvar på första platsen med otroliga
1010 poäng. Låten låg på listan full tid innan de föll för vår 10 gångers regel.
Minst poäng för en enskild låt: Vikingarna - En vän som du (3 poäng)
Motivering: Endast 3 futtiga poäng krävdes för Vikingarna för att hålla sig kvar på listan. Det blev en 10:e plats
vid Topplistan nr 10 den 7:e december 2002. Låten hade då legat på listan i 6 veckor med bästa placering 3:a
innan den senare åkte ut.
Första 1:an på listan: Wahlströms - Förlorad igen
Motivering: Wahlströms är det band/artist som står för den första 1:a placeringen. När Topplistan nr 1
presenterades i Radio Sigtuna den 31:a augusti 2002, hade de inkomna rösterna under sommaren 2002 givit
Wahlströms "segern" med deras då akuella singel "Förorad igen". Bandet låg på 1:a platsen i 4 veckor, 2 listor
och den hängde med i totalt 8 veckor innan den till slut lämnade listan.
Mattias Danfjorden
Kjelles Dansotek
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Läs mer om Topplistan och jubileumet på http://www.kjellesdansotek.se/topplistan/jubileum
Läs mer om Kjelles Dansotek på http://www.kjellesdansotek.se
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