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TORP. Streaplers är 
hetare än någonsin.

I början av juni 
släppte den populära 
dansbandsgruppen sin 
samlings-cd ”Streap-
lers Bästa!” där gamla 
hits har kryddats med 
tre helt nyskrivna låtar.

– Vi hoppas mycket på 
den här samlingsplat-
tan, som backas upp av 
tv-reklam. Kan vi sälja 
20 000 exemplar skulle 
vi vara väldigt nöjda, 
säger sångaren och till-
lika gitarristen, Kenny 
Samuelsson, som hör 
hemma i Torp i utkan-
ten av Älvängen.

Grabbarna i Streaplers, som 
firar 50-årsjubileum om två år, 
är still going strong. Nyligen 
gav gruppen ut en dubbel-cd 
med 46 låtar, lagom till som-
marens intensiva turnerande 
runt om i Sverige.

– Vi fick ett erbjudande 
från Warner för ett par måna-
der sedan om att göra den här 
grejen. Det var således snabba 
ryck som gällde, men vi tveka-
de aldrig. Liknande kampan-
jer, med tv-reklam och dylikt, 
har gjorts med Ingemar Nord-
ströms och Lasse Stefanz och 
resultatet har varit strålan-

de. Nu når vi ut till en publik 
som vi annars inte har möj-
lighet att göra, säger Kenny 
Samuelsson.

Var det svårt att plocka ut 
vilka låtar som skulle vara 
med?

– Det är alltid svårt när 
man ska välja låtar, men vi 
har tagit gamla hits och luck-
rat upp dem med några udda 
låtar. Vi i gruppen har resone-
rat, men sedan har även skiv-
bolaget fått komma med sina 
synpunkter.

Vilken är din favorit?
– Det är en låt som heter 

Linda Marie.

Inget skivspår som du 
saknar?

– Nej, faktiskt inte. Jag 
tycker vi har fått med det bästa 
från de här åren.
Några nya låtar har ni också 
plockat med?

– Det stämmer. De tre 
första spåren på cd 1 är helt 
nyskrivet material. ”Gå”, 
”Vill du ha mej som den man 
jag är” och ”Vem” heter de tre 
nyinspelade låtarna.

Hur stark är Streaplers 
dragningskraft på de svens-
ka dansbanorna för tillfäl-
let?

– Det är ett oerhört drag. 

Vi är fullbokade för det 
här året och bokningarna 
för 2008 har redan börjat 
strömma in. Som lite kuriosa 
kan jag nämna att vi finns med 
till två av utnämningarna till 
”Årets Guldklave”, som 
delas ut i samband med 
dansbandsveckan i Malung i 
mitten av juli. Det är Anders 
Larsson som kandiderar till 
årets keyboardist och Kjetil 
Granli är nominerad till årets 
sångare.

Blir det någon tid över för 
semester i sommar?

– Det är dåligt med det. 
Vi spelar 20 dagar i juli, så 
det är minst sagt ett hektiskt 
schema.

När uppträder ni på ”hem-

maplan” nästa gång?
– Torsdagen den 12 juli 

finns vi med på Allsång på 
Bohus fästning och den 24 au-
gusti kommer vi att spela på 
Edet-festivalen i Lilla Edet.

Endast det bästa är gott nogEndast det bästa är gott nog
– Streaplers har givit ut samlingsplatta

Streaplers sångare, Kenny Samuelsson från Torp i utkanten av Älvängen, kan se fram emot 
en hektisk sommar. Det populära dansbandet turnerar land och rike runt i juli och augusti. Till 
höger ses Anders Larsson.         Arkivbild: Allan Karlsson

I början av den här månaden 
var det premiär för samlings-
plattan ”Streaplers Bästa!”, 
som innehåller 46 låtar 
varav tre helt nyskrivna.

snabbfrågor till Kenny…
Grillat – Skaldjur

Sommar – Vinter

Båt – Husvagn

Gitarr – Golfklubba

Hultsfred – Malung5GLAD TURNÈSOMMAR
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Biljetter säljs 
på Statoil i 

Älvängen och 
kostar 150 

kr.

Minimiålder:
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MISSA INTE KORPCUPEN! START 08.00.MISSA INTE KORPCUPEN! START 08.00.
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Bl.a. Wictoria - från Rhapsody In RockBl.a. Wictoria - från Rhapsody In Rock


