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Släpp katterna loss.
Det är vår.

Fredagen den 30 mars kommer våren till 
Cat Club. Räkna med vårtecken i form av extra 
hög stämning, god mat och dryck samt en och 
annan spinnande fl irt.

På scen: Global VJ
På lilla scenen: Schlagerbaren i Fontin
DJ: Allas vår Tompa

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 23 mars

Efterinsläpp från kl. 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 20 år

Varmt välkommen!

ÄLVÄNGEN. På egna 
vägar.

Så heter Streaplers 
nya skiva.

Sveriges populäraste 
dansband är hetare än 
någonsin.

Av branschtidningen Får jag 
lovs läsare utsågs Streap-
lers till Sverige bästa dans-
band 2011. Sedan gruppens 
50-årsfirande för tre år sedan 
har framgångsvågen bara 
fortsatt.

– Vi har otroligt mycket 
att göra och årets kalender är 
redan fulltecknad med spel-
ningar. Bokningarna för nästa 
år börjar redan strömma in 
vilket känns oerhört inspi-
rerande, förklarar sångaren 
och tillika gitarristen Kenny 
Samuelsson från Torp.

Albumet På egna vägar 
släpps till försäljning den 25 
april, men redan nu går det 
att förhandsboka skivan på 
Ginza. Marknadsföringen är 
i full igång och trappas upp 
efter hand.

– Vi kommer att finnas med 
på Nyhetsmorgon i TV4 den 
23 april och söndag i samma 
vecka uppträder vi på Bingo-
lotto, berättar Kenny.

I höstas belönades Stre-
aplers med en guldskiva för 
”Streaplers bästa”. Plattan 
har sålt 24 000 exemplar.

– Det är bra i dessa tider 
då skivförsäljningen inte kan 
jämställa med hur det var förr, 
säger Kenny.

Den nya skivan innehåller 
18 spår i sann Streaplersanda. 
Låtarna är noggrant utvalda.

– Soundet är att känna 
igen, ingen tvekan om det. 
Det är sånger med både eng-
elska och svenska texter, de 
flesta är nyskrivna men också 
några så kallade covers, av-
slöjar Kenny som menar att 
Streaplers publik är delakti-
ga i urvalet utan att egentli-
gen veta om det.

– Vi testkör många av lå-

tarna ute på dansställena och 
ser hur responsen blir.

Utomhussäsongen startar 
för Streaplers del på tradi-
tionsenligt sätt på Lane Loge 
den sista april. Fredagen den 
23 maj uppträder man i Furu-
lundsparken, Alafors.

– Det är alltid lika roligt att 
få spela på hemmaplan och 

förhoppningsvis kommer det 
lika mycket folk till Ahlafors 
IF:s folkparksidyll som det 
gör till andra dansbanor där 
vi drar fram, avslutar Kenny 
Samuelsson.
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Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

Streaplers släpper ny plattaStreaplers släpper ny platta
– Dansbandetts popularitet håller i sigs popularitet håller i sig

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På egna vägar heter den skiva som släpps till försäljning den 25 april.

Framgångsvågen fortsätter för Streaplers som i höstas be-
lönades med en guldskiva. Snart släpper Sveriges populäras-
te dansband en ny platta. I fredags uppträdde gruppen på en 
privat fest i Medborgarhuset, Alafors.
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Varmt

välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22


