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MUSIKGUIDEN NR 1-2011
Välkommen Våren!
Tänk, nu håller du ännu en Musikguiden i din hand.
Sedan 1997 har vi presenterat många olika artister genom just detta forum.
Alla med en tydlig inriktning för sin musik och det budskap man vill
förmedla.
Vi försöker alltid vara ute i så god tid det går, för att presentera artister lagom
till säsongens konserter. Detta nummer är ingen skillnad.
När vi, trots allt, har vinter utanför fönstren sitter vi och planerar för vår och
sommar - Spännande och riktigt skönt att drömma sig bort ibland, hoppas
du får tid till det också.
2011 har startat med full fart för oss på DOT Music. Vi har inspelningar
som kommer släppas, vi har konserter som bokats och turnéer som redan
nu kommer uppta mycket av vår tid under detta år.
Vi hoppas att du besöker vår hemsida och då och då. Du kollar väl även in
på www.musikguiden.nu?
Flera nya artister presenteras i detta nummer av Musikguiden - tillsammans
med nya projekt och saker ni redan sett och hört talas om. Kanske är det
under denna vår och sommar du skall passa på att boka något som passar
just dig och ditt evenemang.
I all ödmjukhet bjuder vi dig – Musikguiden, nummer 1 - 2011!
Allt gott
Frippe & Niclas
DOT Music AB

DOT
Kontakta oss gärna:
frippe@dotmusic.se • niclas@dotmusic.se • christian@ dotmusic.se • tomas@dotmusic.se
Musikguiden: musikguiden@dotmusic.se • Mailinglist och information: info@dotmusic.se
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GOLDEN RESURRECTION

Christian Liljegren sångaren från grupper som Narnia, Divinefire och Audiovision är nu tillbaka i storslagen stil med sitt nya band Golden Resurrection
som han startade med sång och gitarrhjälten Tommy Johansson.
Ni som längtat efter riktigt övertygande melodisk hårdrock kommer bli
överlyckliga över Golden Resurrection.
Tommy har, tillsammans med Christian, komponerat storslagen melodisk
neoklassisk metal med livsnära texter om en levande Gud som kan förändra
ditt liv.
Bandets debutalbum Glory to my King har sålt tusentals skivor både i
Europa och Asien. Album nummer två är under skrivande och släpps i
september 2011.
Med två album i ryggen och med massor med meriter är medlemmarna i
Golden Resurrection redo att inta scenen med sin majestätiska hårdrock med
ett evighetsbudskap. Detta band får du inte missa live!!!

myspace.com/goldenresurrection
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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FRANKLIN BLUES BAND

Franklin spelar tungt svängande bluesrock mycket slideguitar och energi.
Inspirationen tas ifrån den tidiga elektrifierade bluesen fram till våra dagar
någonstans mellan Muddy Waters och Led Zeppelin.
Texterna speglar bluesens ärliga enkelhet med ett starkt gospel budskap i
samma anda som Darrell Mansfield & Glenn Kaiser & Rez band! Kombon
passar lika bra på festivalscenen som i de mindre sammanhangen.
Kombon passar lika bra på festivalscenen som i de mindre sammanhangen.
Debutplattan kommer till våren/sommaren 2011 och videos på Youtube och
fler ljudprover kommer snart. Håll utkik på bandets MySpace-sida!
FRANKLIN BLUES BAND består av :
Kent Franklin guitar/munspel/sång ( Cornerstone/ Stonefuze )
Niclas Franklin bass/sång ( Leviticus )
Mick Nordström (Modest Attraction/Cornerstone/Lava Engine/ mfl. )

myspace.com/franklinbluesband
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info, fler konstellationer möjliga.
Affischer och marknadsföringsmaterial.
Ljud, ljus, resa, mat, samt ev. logi.

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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BRIGHT MORNING STAR ORCHESTRA

I november 2010 släppte Bright Morning Star Orchestra sitt andra album
“Lift Me Out” i Sverige och under våren 2011 släpps den över hela världen.
Fulla av energi och med en törst efter att få dela Guds evangelium är detta
band något man inte får missa. Dot Music är verkligen stolta att jobba med
ett så ungt och fokuserat band som Bright Morning Star Orchestra som
är en bra förebild och ett perfekt band att arrangera i ungdomsarbetet i er
församling mm.
Bandet bildades 2006 och har sina rötter i de djupa småländska skogarna.
Med många liveuppträdanden i bagaget släppte de 2008 sin första skiva
“A change” och 2010 kom också uppföljaren “Lift Me Out”. Med många
positiva recensioner och omdömen har deras musik spridits utöver världen
för att göra ett bestående avtryck.
Musiken beskriver de själva som känsloladdad dokumentär-pop/rock. Texterna är ofta självupplevda, tagna direkt ifrån livet och utan att bli pretentiösa
involverar de sin personliga tro på Jesus Kristus. “Live” lägger bandet stor
vikt vid att få kontakt med sin publik, likaså det personliga mötet före och
efter konsert.
Medlemmar: Anton Ericsson, sång och gitarr, Andreas Ericsson, gitarr,
Thorbjön Bergkwist, trummor, Ida Svensson, klaviatur, Thomas Engvall, bas

Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Affischer och marknadsföringsmaterial.
Ljud, ljus, resa, mat, samt ev. logi.

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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KILIMANJARO
Kilimanjaro består av
gitarristen/sångaren Emmanuel
Sandström och keyboardisten/
sångaren Andreas Tillborg.
Emmanuel och Andreas har skrivit
musik tillsammans sen 1998. Deras musik är en blandning av
slickrock, funk, soul, country och
jazzpop.
Med sig har de kompetenta musiker från södra Sverige. För mer information
gå in på hemsidan:

myspace.com/emmanuelsandstrom
Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson:
Bokningstelefon / [ e-post ]:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!
Emmanuel Sandström
0768-880910 [ emmanuel_sandstrom@yahoo.se ]
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STEFAN ALMQVIST
Stefan Almqvist, tidigare känd
som basist och sångare i Walk
On Water, popgruppen B.I.G.
(tvåa i melodifestivalen) och
som låtskrivare (till bl a Carola
“Så Länge Jag Lever”, “Jag Ger
Allt”, “Fast Det Är Mörkt Nu”
och den amerikanska långfilmen
“Light Years Away” mm) släppte
i december sitt solo debutalbum
“I Will Live”.
Så här säger några av recensenterna:
Hit-låt efter hit-låt fyller Almqvists
välproducerade skiva I will live. Skön sång och väldistade gitarriff ger skivan dess självklara plats
bland andra stjärnor på pophimlen. Alla tio låtar är självkomponerade av Almqvist tillsammans
med den mästerliga producenten och multi-musikern Mike Eriksson. Imponerande! Peter
Stolpestad - pingst.se
Med huvudsakligen gitarrbaserad rock kombinerar han nu melodier som fastnar direkt, och en
ljudbild som attraherar de flesta. Jag gläds också åt att Stefan vågar skriva texter som är tydliga
böner och samtal med Gud...både jag, frun och dottern sätter på skivan gång på gång för att vi
tycker den är så bra! Styrbjörn Östman - Dagen

Stefan släppte debutsingeln “You Gave Your Love” i november 2009 på
Globen i Stockholm som förband åt Kirk Franklin.
Stefan har turnerat flitigt under 2010 och genomfört ett antal mycket uppskattade konserter som har tilltalat en bred publik i alla åldrar. Låtarna med
tillhörande Videos på storbild och ett gripande budskap har gett konserten
en unik känsla som inte lämnar någon oberörd.
Nu beger sig Stefan ut på turné igen under 2011/2012. Missa inte att
boka honom då!

www.stefanalmqvist.com
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Flera konstellationer finns. Pris från 6.250:-. Ring för info!
Affischer och marknadsföringsmaterial.
Ljud, ljus, resa, mat, samt ev. logi.

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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HENRIC SJÖSTRAND

Henric Sjöstrand är sångare, låtskrivare, pianist och producent. Henrics CD
”Frusen själ” släpptes under slutet av 2010. Som låtskrivare är Henric aktiv
i flera samarbeten med andra begåvade artister, varav en del alster kommer
ges ut på skiva under 2011.
Henric Sjöstrand har varit med i ett flertal olika konstellationer, och har som
soloartist hunnit medverka en del både i radio och TV.
Han vågar, genom sin piano-baserade popmusik, sticka ut hakan i jantelagsSverige.
Henric har ett tydligt fokus på Jesus Kristus, och vågar rikta kritik mot både
sig själv, kyrkan och samhället i stort. Ett återkommande inslag i Henrics
texter är vikten av, och svårigheten i, att följa sina drömmar. Andra exempel
på ämnen för hans låttexter är trafficking, och Jesu återkomst.
Vid en konsert med Henric Sjöstrand står mycket ärliga låttexter, pianot
och sångrösten i fokus.
För kontakt, mer information och provlyssning av Henrics skiva, besök
hans hemsida

www.henricsjöstrand.se
Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson:
Bokningstelefon | E-post:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!
Henric Sjöstrand
0491-710 73, 070-660 37 65 | info@henricsjostrand.se
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INDIGO

Indigo har funnits i 5 år.
Bandet startade när gruppens sångare Michael Olofsson, som arbetar som professionell
låtskrivare, mötte Gud och nu bara kunde skriva musik med sin tro som grund och
budskap. Michael träffade Josef Brengesjö och Fredric Thomsen för att testa detta
nyskrivna material. Det tog snabbt fart och bandet har under de senaste åren fått vara
med om väldigt mycket tillsammans.
I oktober 2008 gjordes en reklamturné för debutskivan som skulle släppas i februari
2009. När det var dags för juluppehåll hade INDIGO gjort 13 framträdanden på två
månader och en releaseturné var redan planerad.
”The Release Tour” kom att innefatta 50 konserter och många sålda skivor.
INDIGO består i dag av 4 unga målmedvetna grabbar som ser fram emot att få möta
er i framtiden. Ståendes i den Amerikanska västkustrocken upp till midjan och rötterna djupt rotade i sin tro vill INDIGO presentera Jesus för människor. Bandet har
ett starkt evangelisationsarbete och delar ut biblar vart de än kommer.
TURNÈ bokas nu för november-december 2011. Är ni intresserade eller har frågor?
Tveka inte att höra av er till vårt bokningsbolag DOT Music AB.

www.indigosite.net
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

7.000:Affischer och marknadsföringsmaterial.
Ljud, ljus, resa, mat, samt ev. logi.

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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CHAINED

“TYNGRE ÄN BLY, HÅRDARE ÄN TITAN OCH SVÄNGIGARE ÄN
EN RONDELL”
Från Piteå kommer kristna groove metalbandet Chained som sedan starten
2006 kombinerar tunga riff med väsentliga teman kring kristen tro och
livsstil.
Chained har fått väldigt bra recensioner för debutskivan med samma namn,
som släpps världen över 2011. Den har tagits emot väl av kritiker och recensenter. Chained har gjort sig ett namn inom den kristna metalvärlden.
Från tunga grooves och dundrande riff till smäktande ballader kan Chained
garantera en konsertupplevelse med fokus på Jesus Kristus som inte lämnar
någon oberörd.

www.chainedmetal.com
myspace.com/chainedmetal
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för pris, Olika konstellationer.
Affischer och marknadsföringsmaterial.
Ljud, ljus, resa, mat, samt ev. logi.

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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DANIEL HAMBRÉ

Daniel Hambre har länge spelat gitarr och sjungit i många olika sammanhang.
Bl.a. i gospelkören Joybells, funkbandet JO Band och reggaebandet Akosia,
men det är först nu han tar steget fram som soloartist.
Daniels musik kan beskrivas som gitarrbaserad soul men även med inslag av
pop och blues. Texterna är personliga och berör mest kärlek och relationer,
såväl mellan människor som relationen till Gud. Musiken framförs bäst med
band bestående av Daniel på gitarr och sång, trummor, bas och keyboard.
Om så önskas kan Daniel även komma själv med en akustisk gitarr.
För er som gillar svängig, själfull musik med mycket gitarr, se till att boka
Daniel under 2011!
För mer information:

www.myspace.com/danielhambre
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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TIGER & HANS VÄNNER
Det är hett, det är fuktigt, trycket
hänger i luften och spänningen stiger...
Äntligen är det dags...
Tiger och hans vänner ger dig en djungelshow med ös utöver det vanliga!

En Tiger och hans vänner konsert är
alltid rätt,
•

På barnkonserten

•

På ungdomsfestivalen

•

På stadsfesten

•

Under idrottsevenemanget

•

På gudstjänsten

Tiger och hans vänner har lämnat sina spår i bl.a. Malmö, Värnamo, Växjö,
Asarum, Kil, Stockholm, Skellefteå, Oslo.....
Vill DU också känna trycket från Tiger och hans vänner......BOKA NU!
Du hittar ljudprover på www.musikguiden.nu eller på vår egen sida:

www.tigern.se

Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

6.250:Affischer och marknadsföringsmaterial.
Ljud, Ljus, Resa, Kost & Logi

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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JIMMY CARLSSON

Jimmy Carlsson är en av Sveriges i särklass vassaste illusionister som med sin
bredd kan leverera en show i många olika
sammanhang såsom i kyrka, konferens,
företagsfest, event och skräddarsyr showen
så att det passar just ert behov.
Svensk Mästare i barntrolleri 2008 - Känd
från ”Talang 2009” i TV4.
*Barn och familjeshow med kristet
budskap
*Mingel med gorillan Börje
*Ballongdjursuppblåsning

Jimmy har även program för lite mer
vuxen publik.
*Scen illusioner
*Stand-up illusioner
*Trollande konferencier
*Mingeltrolleri

Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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JOHNNY LENNARTSSON GROUP

Johnny Lennartsson Group (JLG) spelar svängig melodisk rock med blues
och westcoast-influenser. JLG har funnits i olika konstellationer sedan början
av 80-talet. Nuvarande sättning, som funnits sedan hösten 2009, består av
rutinerade musiker med bred erfarenhet från olika band och som kompmusiker till olika artister. Johnny Lennartsson har förflutet i kristna westcoast
bandet Walkinlight. JLG släppte sitt debut album Feel the fire med nyskrivet
material under vintern 2010 på skivbolaget Liljegren Records. Skivan har
fått bra respons se www.musiksajten.se
Vår musik är tight och svängig och har texter med ett tydligt och rakt
budskap som beskriver vår tro på Jesus Kristus. Vi vill att människor ska bli
berörda av våra låtar.
Vi har fått positivt gensvar på våra spelningar både i klubb- och kyrkliga
sammanhang
Trion JLG passar perfekt i alla möjliga olika sammanhang för såväl musikcafé
scener som, konferenser & festivalsammanhang.
Bandet består av: Johnny Lennartsson, gitarr och sång,
Lars Winther, bas och Peter Larsson, trummor

myspace.com/johnnylennartssongroup
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

6.250:Affischer, marknadsföringsmaterial.
Ljud, Ljus, Resa, Mat samt ev. Logi.

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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SAFEMODE

DOT välkomnar Safemode till vår artistfamilj.
Det var under våren 2007 som Safemode bildades, ett band som sedan dess
har fått mycket uppmärksamhet, både nationellt såväl som internationellt.
I en stor, rikstäckande musiktävling var det Safemode som gick av med segern,
och bandets låtar har även börjat spelas på radiostationer i USA.
Safemode har haft mer än 150 spelningar runt om i Sverige och Finland, bland
annat på Arvikafestivalen, samt även turnerat i Tyskland. Det är med stor liveerfarenhet och med ett brinnande intresse för sin musik som Safemode nu
släppt sin allra första skiva; “For a better tomorrow” worldwide under 2011.
Men för att verkligen uppleva Safemode måste man se deras spektakulära liveshow med egna ögon. Den otroliga energin och det tempot som Safemodes
spelningar innehåller är inte bara ett uttryck för att bandet trivs på scen, utan
även en önskan om att få dela med sig av det som för Safemode upplevs viktigt.
Detta speglar sig även i bandets välskrivna låttexter som handlar om upplevelser,
erfarenheter, om allt som livet kan tynga en med samt vägen ut ur det hela. Det
är en positiv och optimistisk känsla som Safemode förmedlar, vilket går igen i
namnet på bandets debutalbum. Safemode har framtiden för sig, och dom är
här för att stanna. Ta chansen att boka Safemode en av Sveriges mest lovande
liveband med budskap som håller hela vägen!

www.safemodeband.com
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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LASSE SIGGELIN
Ord och många visor!
Lasse Siggelin är en trubadur i ordets bästa bemärkelse.
Hans namn förknippas med mjuk, finstämd sång, vackra
melodier och underfundiga och engagerande texter. Med
sina snart 30 års turnerande är han en av landets mest
rutinerade kristna sångare och hans tänkvärda visor brukar
alltid uppskattas av både gammal och ung. Lasse har gett
ut sex inspelningar hittills med enbart eget material, ja t
o m sju om man räknar med den samlings-CD han gav
ut 2007. Nu har han gått in i skivstudion igen och håller
som bäst på att spela in ännu en platta som ska släppas
under 2011. Han har också fått Anders Frostenson-stiftelsens stipendium inte
mindre än tre gånger för sina välformulerade texter. Lasses program passar lika bra
i gudstjänsten som på musikcaféet eller sommarhemmet. Lasse sjunger ofta ensam
men möjlighet finns att han tar med sig kompmusiker i olika konstellationer.
Musikstil/Genre: Visa

Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson:
Bokningstelefon / [e-post]:

1.500:- (ensam). Med kompmusiker, ring för info!
Arvode, soc.avg., affischer och pressmaterial
Resa
Lasse Siggelin
036-16 41 68, 0730-47 13 47 [ lassesiggelin@hotmail.com ]

JOHAN & GUNILLA
Johan och Gunilla Sigvardsson är ett ungt sångarpar
från Vimmerby. De har spelat in ett flertal skivor varav
den senaste blev klar vintern 2009. Repertoaren är
bred och består av läsarsånger, psalmer ,country, Elvis
låtar och nyskrivna sånger. Paret framträder med sång,
gitarr och elbas. Det är alltid liveframträdanden. De
uppträder på möten, Gudstjänster och konferenser,
men även på ålderdomshem, privata sammankomster,
fester och kalas, begravningar, bröllop, mässor, hembygdsgårdar, föreningsmöten mm. År 2003 mottog
Johan ett stipendium ur Lennart Magnussons stiftelse
för läsarsångernas bevarande. Vintern/Våren 2009/2010 blev deras sång Han gett mitt
liv en mening populär då den toppade Listan på P4 Radio Kalmar flera veckor. De medverkar också i olika TV kanaler bla. Kanal 10. Om så önskas håller de en hel Gudstjänst
med vittnesbörd, sång och andakt. Ett glatt möte med många sånger som folk känner
igen, och ett starkt vittnesbörd om Jesus Kristus är vad du kan förvänta dej. För mer
information gå in på hemsidan:

www.johansigvardsson.se

Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson [ e-post ]:
Bokningstelefon:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!
Johan & Gunilla Sigvardsson [ sigvardssonjohan@hotmail.com ]
0492-129 03, (J) 070-547 99 78, (G) 070-657 54 88
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PER MARTIN

Per-Martin, vars föräldrar är inte helt obekanta, Mia Marianne & Per Filip,
presenterar här sitt debutalbum, som mottagits med god respons:
Min förhoppning är att detta album, ska beröra, trösta, glädja och ge hopp
på livets vandring. “The Searcher” och “Säg varför tror du ej” är egenkomponerade sånger.
Flera av de andra sångerna är välkända och bland annat sjungna av Elvis och
Jim Reeves. Gospel passar mig och jag har alltid gillat Elvis känslosamma
stil och Jim Reeves sammetsröst. Ljudprov finner ni på SPOTIFY,ITUNES
& MUSIKSAJTEN.
Per-Martin är frekvent turnerande i Norden. Främst i kyrkor, men även,
musik cafeér, fester, servicehus, bygdegårdar, folkets hus, Gröna lund och
andra folkparker, samt medverkat i TV och radio. Nu är Per-Martin tillgänglig
för bokningar och mer info kan ni finna på hemsidan samt myspace där
också ljudprover finns.

www.per-martin.se
www.myspace.com/permartinwd

Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson:
Bokningstelefon / E-post:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!
Per Martin
0767-77 86 03 / pm@per-martin.se
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ALF LAX

Alf Lax är tillbaka under 2011 med en helt ny skiva.
Alf skriver sånger med starka texter som visar på ett socialt engagemang
där tron på Jesus Kristus är i fokus.
Han jobbar idag med Svenska Fängelse-missionen och är också Dagen
ambassadör.
Alf är ute på anstalter för att förmedla det himmelska hoppet.
Han spelar och sjunger mycket på möten och konferenser. Alf Lax mycket
älskad artist som berör människors hjärtan med sin sång.
Jag vill förmedla något som kryper in under huden på folk.
Jag är mycket tacksam för
att Herren använder min
musikalitet på det sätt han
gjort under alla år både
med och motgång. Jesus
är klippan i livet som aldrig faller även om vi som
människor gör det.

myspace.com/alflax
Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson:
Bokningstelefon | E-post:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!
Alf Lax
0766-31 43 55 | alf.lax@crossnet.se
18

INGMAR JOHÁNSSON

Ingmar Johánsson är en mycket älskad artist som når in i människors hjärtan med sin
tidlösa musik och levande texter.
Ingmar Johánssons kompositioner har rötter i jazz och svensk folkmusik, där finns ett
vemod, en andlighet som andas frihet och livsglädje. Det är en märkvärdig musik, en
sorts svensk blues som saknar motsvarighet. Text och toner som bygger på en mogen
mans samlade erfarenheter. Ingmar vet att hans musik passar när livet trasslat till sig
på ett eller annat sätt. Ingmars senaste album MINNENAS HUS (2010) har tagits
emot väldigt väl och Ingmar lovar en spännande musikalisk resa under 2011. Han har
synts frekvent på TV i olika TV gudstjänster och andakter. Ingmar vigdes till präst
i Svenska kyrkan i början av 2000-talet. Han har komponerat tre psalmer i Svenska
kyrkans psalmbok, fyra i frikyrkans, fem i en bok kallad Ung psalm. Men det är som
låtskrivare och sångare i ett öppet landskap mellan det kristna och profana han mest
har verkat, en fot i varje läger så att säga. De tre mässorna som Ingmar har skrivit
MYSTERIUM, APOKALYPS & TILL DIG används flitigt i våra kyrkor i landet
och är tidlösa verk och mer aktuella än någonsin då tillvaron för många är mycket
stressad och pressad. Ingmar är väldigt flexibel med sin repertoar och jobbar gärna
med den lokala kören för att skräddarsy arrangemanget på bästa möjliga sätt. Han är
nu tillgänglig för spelningar och ta nu verkligen chansen att boka Ingmar Johánsson
- En av våra mest innerliga och uppskattade artister vårt land kan erbjuda!

myspace.com/ingmarjohansson
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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TORKEL EEG-OLOFSSONS
JAZZMUSIK och JESUS hör ihop!

Från vänster till höger: Marie Ek, Eva Eeg-Olofsson, Torkel Eeg-Olofsson, Bosse Ek, Jan Andersson

Jazzgruppen Torkel Eeg-Olofssons startade i Jönköping i mitten av 70-talet.
Torkel, pianist, växte upp på Södermalm i Stockholm med klassisk musik och
jazzmusik. Han har haft tre jazzgrupper i Göteborg och en i USA på 60-talet
och början av 70-talet. Han har även spelat dubbelflygel några år i Göteborg.
I Jönköping har Torkel jobbat ihop med Bo Ek på trummor sedan 1974 och
med Jan Andersson på elbas sedan 1979.
BLUESEN blir glädjemusik istället för sorgemusik.
JAZZMUSIKEN och JESUS gör dig glad!
TORKEL EEG-OLOFSSONS JAZZGRUPP arbetar i Småland och Västra
Götaland med jazzgudstjänster och konserter.
Vår grej är Bibeln och Jazzmusik.
Musiker är:
Torkel Eeg-Olofsson, piano 036-16 20 99 / 070-310 29 27
Bo Ek, trummor 036-37 13 41 / 070-172 35 56
Jan Andersson, bas 036-12 50 06 / 070-944 73 96

Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson:
Bokningstelefon [ e-post ]:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!
Torkel Eeg Olofsson
036-16 20 99 , 070-3102927, [ torkel.eeg-olofsson@telia.com ]
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STEFAN ZELVIN

Sommaren 2008 kom debutalbumet ”Besinna” av lovsångsledaren och musikern
Stefan Zelvin. Stefan är 31år och bor i Växjö. Musik har alltid varit en stor del av
hans liv och ett uttryckssätt för tron, vilket också präglat musiken och texterna.
2011 kommer nya skivan ”Förundrad”.
Båda skivorna är lovsångsskivor med sånger gjorda för att lovsjunga till men också
sånger och texter gjorda för att undervisa, beröra och uppmuntra. Skrivna utifrån
egna livserfarenheter och ur Stefans livsresa. Sånger och musik av tacksamhet och
glädje men också sånger skrivna i tider av sorg och smärta. Starkt präglad av tron
på Guds trofasthet genom allt som sker i livet men med en ton av glädje, ärlighet
och hopp. Rent musikaliskt finns en stor bredd mellan rock/pop till gospelkänsla,
country och jazz. Stefan har under de senaste åren rest runt i församlingar och
medverkat på Gudstjänster och konferenser med sin musik och lovsång. Stefans
musik passar utmärkt till Gudstjänst, lovsångskonsert, cafékvällar eller liknande
event. Stefan ser också som en del i sitt kall att undervisa och predika och har
haft flera lovsångshelger i församlingar och medverkat med undervisning och
lovsång för att inspirera, vilket också hans hjärta brinner för
Stefan går att boka med fullt band eller själv med sin sångröst, gitarr och piano.

Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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LENA MARIA

Lena Maria blev känd för de skandinaviska TV-tittarna genom dokumentären
”Målet i sikte” 1988. Sedan dess har hon turnérat flitigt över hela världen
med sin sång och sin livsberättelse.
Mest känd är hon i östasien: Japan, Sydkorea, Thailand, Taiwan och Singapore, där
hon haft ett 60-tal turnéer. Lena Maria
föddes 1968 utan armar och vänster ben
hälften så långt som det högra normala
benet. I september 2010 var hon gäst i Här
är ditt liv och en månad senare släppte hon
sin tredje bok ”Våga drömma”.
I tillägg till sången så är Lena Maria
stipendiat i Mun- och fotmålande
konstnärers förlag sedan -90. Hon har
också gett ut ett flertal skivor. 1997 och
1998 var Lena Maria programledare för
musikprogrammet Sjung ut! i TV 2.
1998 blev hon utsedd till Årets Smålänning. Under våren -05 blev hon
hedersmedborgare i Taiwan och i augusti samma år mottog hon Artur
Erikson stipendiet. I januari 2008 fick hon av Hans Majestät Konungen
ta emot en medalj. 2010 blev hon utsedd till Jönköpings ambassadör.

www.lenamaria.com

Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson:
Bokningstelefon [ e-post ]:

25.000:Arvode, Sociala avgifter samt resor för Lena Maria och 3 musikanter.
Ljudanläggning, logi vid behov.
Patric Nilsson / Empire Management
070-938 14 25 [ info@empiremanagement.se ]
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SARA ARVIDSSON BAND

“Sara Arvidsson Band” är ett jazzband med inslag av pop och soul. Med
instrumenten piano, trummor, bas, saxofon och sång. Musikerna skapar
tillsammans med texterna en atmosfär av glädje, eftertanke och hopp med
Gud och livet i fokus. Sara spelar gärna i små och stora sammanhang själv
med piano, duo med gitarristen Kristian Selan eller med sitt band “Sara
Arvidsson Band” för att ge några exempel.
Tidigt i sitt liv började Sara Arvidsson skriva låtar och att spela piano kom
att bli en naturlig del i hennes skrivande och musicerande.
För ett tiotal år sedan började drömmen om att spela in en skiva ta form
och med ett mognare låtskrivande och med förfrågningar vid spelningar fick
drömmarna fart. Skivan med namnet “Clear Water” spelades in våren 2008
med “Sara Arvidsson Band”. Sara skrev allt material till skivan förutom en låt
där hon tog hjälp av låtskrivaren och musikern “Kristian Selan” i “Big Street
mp”. Hon gjorde layouten tillsammans med några vänner och producerade
hela skivan med hjälp av Johan Strömberg på “Apparat Studios” i Göteborg.
Nu är skivan ute och ser fram emot spelningar. Är ni intresserade av att
ta emot “Sara Arvidsson Band“ för en konsert så tveka inte att höra av er.
Discografi: Clear Water (CD-08)

myspace.com/saraarvidssonband
Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson:
Bokningstelefon | e-post:

Ring för info!
Ring för info!
Ring for info!
Sara Arvidsson
031-701 09 18 | 0701-75 96 78 | saraarvid@hotmail.com
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PILOT

Pilot är
tillbaka!!

Under perioden 98-03 spelade gruppen flitigt i Sverige, Norge, Finland,
Danmark och Tyskland.
Bandet blev omtyckt genom skivorna ”Equality” och ”You better get used
to it” samt sina intensiva scenframträdanden med dansare, DJ och en välregisserad ljussättning.
Idag består bandet av Erik Hallåsen och Sara Hammarbäck men ”live”
backas duon upp av dansare och musiker.
– Jag hoppas jag kan bidra till en koreografisk intressant scenshow med
mycket dans, och att det Gud har lagt på mitt hjärta ska komma fram både
genom sången och dansen, säger Sara om sitt engagemang i Pilot.
Pilot är en slags dunkande högtalare för Gud, säger Erik kort och gott.

www.pilot-station.com
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Ljud, Ljus, Affischer och marknadsföringsmaterial.
Ring för info!

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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HIMLAVÄSEN
- Brothers on a mission
from God...
Med över 30 år som artist,
massor av Radio-/TV-framträdanden, över 400 konserter
på meritlistan och 4 album
är Himlaväsen ”still going
strong”.
Sedan starten 1978 som ett
renodlat storband i en kyrka
i Göteborg har de förts av
sin ledare Sven Fridolfsson,
en etablerad saxofonist som
syns flitigt såväl i TV-rutan
och på skivkonvoluten. Efter
flera års turnerande tog ”karriären” fart under senare delen
av 80-talet. En egen scenprofil
utvecklades, inspirerad av
filmen ”Bluesbrothers”. Effekten av 16 personer klädda
i likadana kostymer, hattar
och solglasögon har tillsammans med musiken och deras live-show blivit
ett kännetecken för Himlaväsen genom åren - det har blivit över 25 stycken
nu... Himlaväsen är ett proffsigt, stort, band där många av medlemmarna
har musiken som yrke. Det borgar naturligtvis för hög kvalitet och ”tajthet”
utöver det vanliga. Materialet står Sven Fridolfsson för.
Soundet har varierat genom åren och att sätta etikett på musiken är inte
lätt. Men utgångspunkten är alltid soul med inslag av jazz och rock. En
beskrivning ligger åt ”Bluesbrothers” (originalet) och ”The Commitments”,
fast med ett mycket modernare sound.

Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

15 000:Affischer och marknadsföringsmaterial.
Nästan ingenting!

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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THE GENTLEMEN

The GentleMen är ett band från Tidaholm/Skövde som spelat tillsammans
ett antal år och har stor erfarenhet från tidigare band och konstellationer
samt olika sidoprojekt.
Vi spelar enbart eget material och stilen kan väl beskrivas som rock med
influenser från västkust/soul/pop.
I samband med våra konserter berättar vi även om vår kristna tro och vad
den spelat för roll och fortfarande betyder i våra liv.
Vi kan även erbjuda predikan/undervisning samt lovsång eftersom vi alla på
olika sätt är engagerade i dessa uppgifter i våra hemförsamlingar.
Vi tycker att det är enormt roligt att få utöva vår musik och samtidigt få dela
med sig av de erfarenheter vi skaffat oss genom livet,
så därför spelar och berättar vi gärna för alla som vill lyssna.
The GentleMen
För mer information gå in på hemsidan:

www.thegentlemen.se
Pris:
Ingår:
Tillkommer:
Kontaktperson:
Bokningstelefon / E-post:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!
Daniel Peterson
0768-532875 / fender64@live.se
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ZIA

“I början av hösten 2010 växte det fram en dröm och nyfikenhet på att göra en ny
låt. Jag pratade med Mike Eriksson (producent för Carola, Blue Eyes Soul mm) om
min tanke. Jag var tydlig med att det inte var intressant att göra musik bara för min
egen skull. Jag längtade efter att få göra en låt som berör mig, som förhoppningsvis
får beröra andra och som visar på något annat än det vi hela tiden matas av i dagens
samhälle.” Låten blev Back to you!
Zia är tjejen som lärde sig headbanga i småskolan, som var värdinna under Bon Joviinspelning och som fann sitt artistkall under en julkonsert i högstadiet. Under skoltiden
i Danderyd fick musikintresset ta en stor del av tiden i såväl skolan som hemma. Med
egen hemmastudio började Zia göra sina egna inspelningar under högstadietiden. Detta
väckte ett större intresse och en dröm om att få fortsätta skapa musik.
För Zia är det viktigt att alltid vara äkta. Hon lever utifrån sina kristna värderingar och
genom sin tro, som hon ser som anledningen till att hon idag väljer att göra musik.
Men att vara äkta betyder också att köra sin egen grej.
Jag tror att det bästa man kan göra är att inspireras av andra människor men inte
kopiera dem. Jag vill visa något nytt och fräscht, ta mig fram på egen hand och bli
bäst på att vara just jag.
Influenser för Zia är Anouk, Within Temptation, Kelly Clarkson – alla är starka kvinnliga sångerskor. Dessutom förekommer många andra rockband i högtalarna hemma.
Du kan boka Zia i olika konstellationer både ensam eller med fullt band.

www.ziamusic.se
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Affischer och marknadsföringsmaterial.
Ljud, ljus, resa, mat, samt ev. logi.

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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TRIPLE & TOUCH

Vi tror knappast att gruppen Triple & Touch behöver någon närmre presentation. Efter massor av succéer och en bejublad show på Restaurang ”Trädgårn”
i Göteborg (med gospelkör) och sin medverkan i Tv programmet ”I själ och
hjärta” och ”På Spåret” vill Göran Rudbo och Ken Wennerholm nu ut och
besöka kyrkor. Tanken är att åka till församlingar och dess kör. Under dagen
har man en workshop för att senare under kvällen bjuda upp till en festkväll
med högt tempo, tillsammans med band och den lokala kören.
Temat för de olika kvällarna kommer att vara: ”Blues & Barnatro”.
Givetvis går det att boka dem för en ”vanlig” konsert (utan lokal kör) också.

www.tripletouch.com
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Marknadsföringsmaterial.
Ljud, Ljus, Resa, Kost & Logi

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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TOMMIE SEWÓN
Aktuell med nya skivan: Sår i Solen – sånger
om uppbrott & livsmod och samlingsskivan: Från Smajl till Psalm – som innehåller
sånger från de första skivorna med Tommie
Smajls poporkester till Mässa för ambivalenta och bidrag till psalmboken Psalmer
i 2000-talet.
Boka Tommie för konsert, solo eller med
band, boka Mässa för ambivalenta eller
skrivarverkstad!

Tillsammans med Irma Schultz Keller och Magnus Bodin gör Tommie ett alternativt Psalmprogram. Allt från moderna till alternativa psalmer
blandat med personliga reflektioner. Ett intimt
och mycket uppskattat konsertprogram som går
att boka även med fullt band.

För mer information titta in på Tommies hemsida:

www.tommiesewon.se
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Flera konstellationer, Ring för mer information!
Affischer, marknadsföringsmaterial
Ljud, ljus, resa, mat ev. logi.

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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Saknar Du någon artist i Musikguiden?
Vi kan hjälpa Dig!
Vi har specialiserat oss på att hjälpa arrangörer hitta de artister de vill ha och
som inte finns under något bokningsbolag. Vi kallar detta för artistförmedling!

telefon: 019-611 70 00
e-post: info@dotmusic.se
Genom åren har vi arbetat med de flesta etablerade svenska artisterna.
Hör gärna av er för mer information så kan vi tillsammans hjälpas åt att finna
den artist ni vill ha till ert evenemang.
Inget arrangemang är för litet eller för stort för att vi skall kunna hjälpa dig. Vi
har också ett stort kontaktnät gällande alla detaljer som behövs för ett lyckat
evenemang, som ljud, ljus, bild, scener, logetrailers, personal och mycket mer.

30

Allt Du behöver!

Söker Du ljud- eller ljusutrustning, musikinstrument eller tillbehör för live- eller studioljud?

Du kan hyra utrustningen hos oss!

Letar Du efter den speciella mikrofonen, effektpedalerna, trumsetet eller In-Ear systemet?

Du kan köpa utrustningen hos oss!

Vill Du ha ett case som passar Ditt instrument eller Ditt behov
perfekt? Eller letar Du efter ett case som är specialdesignat för
Ditt ändamål?

Vi bygger caset åt Dig!

Besök vår hemsida eller slå en signal och berätta om Ditt
behov. Vi kan – och vill hjälpa Dig!

All Musik, SKARA LJUD & LJUS AB
Hagaborgsvägen 2 • 532 38 Skara
Tel: 0511-140 30 • Fax: 0511-145 30

[www.allmusik.eu]
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REAL TALK

Real Talk består av de två Boråsfödda rapparna Garra & Lex.
De utgör tillsammans en nyskapande duo som bryter ny mark genom att sprida
Guds ord med rap och sång. Raka, ärliga och radikala texter blandas med
svängiga beats och medryckande refränger. Med tiotusentals nedladdningar
och massor av spelningar i bagaget har de vunnit folks hjärtan som Sveriges
främsta kristna hip hop & rap band. Real Talk är bandet som utmanar din tro
och ger dig en tankeställare. Real Talk besöker gärna din stad oavsett evenemang
för att dela med sig av sin musik och sitt vittnesbörd, då varje ny människa
som får höra om Jesus känns som en seger. Sedan starten 2007 har Real Talk
släppt två album och ett tredje är på gång som finns att ladda ner gratis på
hemsidan. Bandet har nu utökats med två sångerskor/dansare som tar Real Talk
till nästa nivå. Ta chansen att boka denna energifyllda show med Jesus i fokus!

www.realtalk.se

myspace.com/garrarealtalk
myspace.com/lexhiphop
Pris:
Ingår:
Tillkommer:

BOKAS AV:

Ring för info!
Ring för info!
Ring för info!

DOT

DOT Music AB • Box 1542 • 701 15 Örebro, SWEDEN
Tel: +46 (0) 19-611 70 00 • Fax: +46 (0) 19-16 98 99
[ www.dotmusic.se ] • [ www.musikguiden.nu ]
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PRODUCTION
HOUSE STUDIO

Vi har spelat in över 35 plattor och massor med demos
på vårt 128 kanals digitala inspelningssystem!
Kontakta oss för prisinformation!

Production House Studio [

a part of DOT Music AB ]

Box 1542 | 700 15 ÖREBRO | 019-611 7000
Tel: 019-611 7000 | Fax: 019-16 98 99
www.productionhouse.se
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HÄR!

kunde ditt band / företag annonserat!
PRISLISTA ARTISTER:
Halvsida svartvitt
Helsida svartvitt
Helsida Färg

800:1.200:2.500:-

PRISLISTA ANNONSÖRER:
Halvsida svartvitt
Helsida svartvitt
Helsida Färg

1.500:2.500:3.500:-

Mer information hittar du på vår hemsida:

www.musikguiden.nu
34
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För närmsta återförsäljare ring: 031-878850

Tänk om du aldrig
behövde fråga hur det lät...

B

Porto
Betalt

Avsändare:
DOT Music AB
Box 1542
701 15 Örebro

Digitalpiano

Bäst har blivit bättre!
>> Pris: REK 5.995:- (inkl. stativ)
>> Steglös dynamik
>> 128 Röster

Privia PX-130

>> Linear morphing AIF ljudkälla
>> Acoustic resonance
>> Trisensor-system med respons i
världsklass
>> 16 Ljud och 8 Effekter
>> Split/Duett med två hörlursuttag

Testa Casio Digitalpianon hos din musikaffär!
USB

CASIO PX-130. AV MUSIKER - FÖR MUSIKER

WWW.POLYSONIC.SE
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