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LILLA EDET. Ska det bli 
tredje gången gillt för 
Streaplers?

Söndagen den 13 juli 
avgörs vem som blir 
”Årets dansband”.

– Oerhört hedrande 
att återigen vara nomi-
nerad i denna kategori, 
säger Streaplers trums-
lagare och populäre 
sångare Kjetil Granli.

På onsdag inleder Streaplers 
sin sommarturné i Sverige. 
Aldrig tidigare har almanack-
an varit så fulltecknad som 
just i år. Kjetil Granli lämnar 
bostaden i Lilla Edet för att 
tillsammans med sina kamra-
ter ge sig i väg norröver.

– Det är galet mycket! Vi 
har 24 spelningar inbokade i 
juli, så någon ledighet är det 
inte att tal om. Visst är det 
slitsamt, men samtidigt oer-

hört roligt. Det är en fröjd att 
få komma till folkparker och 
logar runt om i landet. Det är 
en inspirerande miljö, säger 
Kjetil Granli som tycker att 
livet som dansbandsmusiker 
är riktigt angenämt.

– Den nya plattan som vi 
släppte i våras, ”Hela veckan 
lång”, är den bästa vi gjort 
på tio år. Den har fått 9,9 
poäng av publiken ute på 
dansbanorna. De känner igen 

det gamla Streaplerssoundet 
samtidigt som det har skett 
en utveckling av vår musik. 
Vi får inte glömma bort att 
detta är första skivan där ing-
en av originalmedlemmarna 
fi nns med, säger Kjetil och 
fortsätter:

– Det har hänt mycket i 
Streaplers den senaste tiden. 
För ett år sedan slutade Hå-
kan Liljeblad och i februari 
fi ck vi en ny gitarrist i Hen-

rik Göransson. Vi har lyck-
ats bevisa att vi står oss starka 
även utan tvillingarna Lilje-
blad, som nu har tagit ett steg 
tillbaka och istället fi nns med 
bakom kulisserna.

Guldklaven, som fi rar 15 
år, är ett pris som delas ut un-
der Svenska dansbandsveckan 
i Malung. Streaplers är no-
minerade i kategorin ”Årets 
dansband” tillsammans med 
Arvingarna och Sannex.

– Det är riktigt bra band 
som vi kämpar mot. Vi hopp-
as att våra trogna fans ska 
ringa och rösta på oss. Det 
är nämligen folket som avgör 
vem som ska få utmärkelsen, 
förklarar Kjetil Granli, som 
för övrigt blev ”Årets trum-
mis” 2010.

Guldklavengalan sänds 
direkt i P4 söndagen den 13 
juli.

JONAS ANDERSSON

Streaplers årgång 2014. Från vänster Henrik Göransson, Anders Larsson, Kenny Samuelsson, Per Lundin och Kjetil Granli.

 Kjetil Granli från Lilla Edet fick en Guldklavel som ”Årets 
 trummis” 2010. Nu kan han få en ny Guldklavel då Streaplers 
 är nominerade till ”Årets dansband”. Guldklavengalan äger 
 rum i Malung söndagen den 13 juli. 

– Streaplers kan bli ”Årets dansband”

Tredje gången gillt?
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Vi kan
bättre!

LILLA EDET Camilla OlofssonPeder Engdahl


