Pressrelease från Larz-Kristerz, 2008-09-23
Dansbandet Larz-Kristerz från Älvdalen kommer i höst att som enda dalaband delta i SVT:s nya stora
lördagsunderhållning ”Dansbandskampen”. Programmet, som produceras av Baluba, kommer att
ledas av den välbekanta Peter Settman som vi redan förknippar med musikaliska lek- och
tävlingsprogram som t ex ”Så ska det låta”, och sänds som sagt på lördagar, mellan kl 20.30 och
22.00. Tävlingen är uppbyggd som ett Herren på täppanspel där 5 orkestrar deltar i varje program.
Under programmets gång får TV-tittarna ringa in och rösta på sina favoriter, 2 band går vidare till
nästa program där det kommer in 3 nya utmanarband.
Programserien inleds den 18 oktober och Larz-Kristerz kommer in i program 2 som går av stapeln
lördagen den 25 oktober. Totalt blir det 9 program i serien och det nionde blir då den stora finalen den
20 december.

Larz-Kristerz är bandet från Älvdalen som går
emot strömmen i dansbandsfåran och strävar
bakåt mot 70-talet och dess dansbandsmusik.
Med utsvängda byxben och stort eko på sången
har Larz-Kristerz gjort sig kända och populära
hos Dalarnas danspublik. Larz-Kristerz har ett
speciellt sound som sällan, om ens aldrig hörs
på dansbanorna nu för tiden. Det kommer sig av
att dom använder tidsenlig ljudanläggning från
70-talet, som dessutom är tillverkad av
Hagström från Älvdalen.

Orkestern bildades för en spelning 2001, och sedan dess har det rullat på rejält med många
spelningar både i och utanför Dalarna, nomineringar i Guldklavengalan på dansbandsveckan i Malung
som Årets uppstickare 2005 och Årets Bjarne 2008 bl a. Det senare priset kammade dom dessutom
hem. Ett par TV-framträdanden har det också blivit, det senaste på TV 4’s Nyhetsmorgon i januari i år.

Larz-Kristerz hoppas naturligtvis på dalfolkets röster i höst.
För vidare frågor, kontakta Larz-Kristerz på telefon 073-3971689 eller 070-3670687.
Besök våran hemsida:
www.larzkristerz.com
Pressbilder:
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