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Äntligen får vi visa Sverige hur ett
dansband ser ut 2018 - imorgon ser du
Sannex i Allsång på Skansen!
Äntligen får vi visa Sverige hur ett dansband ser ut 2018 - imorgon ser du
Sannex i Allsång på Skansen.
”Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse”, säger bandet sångare
Andreas Olsson. Och faktum är att han för nästan exakt för två år sedan stod
vid Sollidens scen, tog en bild och lade upp den på Instagram med texten

”Some day Skansen”. ”Some day” är imorgon den 24 juli då Sannex uppträder
i ett av Sveriges populäraste program där de fått den mycket åtråvärda bandplatsen!
”Varje år ska bli bättre än det förra”, är mitt motto säger Andreas som
tillsammans med Melodifestivalen haft Allsång på Skansen som yttersta mål.
Sannex gav nyligen ut det hyllade albumet Crossroads. "Vi är vid ett vägskäl
där vi är ett respekterat och hyllat dansband men vi vill bryta barriärer och
visa Sverige att ett dansband även kan vara ett rock & countryband och inte
bara det – utan ett förbaskat bra band”.
Under våren har Sannex hunnit medverka i SVT:s Go´kväll, Bingolotto,
Musikplats Stockholm samt gjort en rad radio- och tidningsintervjuer. Och í
sommar har de gigat 20 kvällar i rad, utan uppehåll!
Sannex har tidigare vunnit fem Guldklavar och nyligen vann de ytterligare en
för årets låt: Heartaches & Highways, som sedan månader tillbaka ligger på
P4s spellista!
Guldklaven är ett pris som delas ut under svenska dansbandsveckan i Malung
i mitten av juli. Priset instiftades år 2000.
Bandet vann 2017 en Grammis för ”årets dansband” och nu återstår det bara
att bänka sig framför TV:n för när Sannex spelar på Allsång på Skansen
kommer det att svänga som aldrig förr!
För mer info kontakta: Liza Berthelsen Liza@border.se

BMG is the new model music company founded by Bertelsmann in 2008 as a
direct response to the challenges of music’s digital revolution. Key to its
innovative approach is the fact it represents the traditionally separate music
publishing and recording rights off the same state-of-the-art platform
internationally. BMG is already the world’s fourth biggest music publisher and
the first new global player in the recordings business in decades. BMG’s pitch
is unique – a relentless focus on fairness and transparency and service to its
artist and songwriter clients. BMG’s 14 offices across 12 core music markets
now represent over 2,5m songs and recordings, including the catalogues of

Chrysalis, Bug, Virgin, Mute, Sanctuary, Primary Wave and Talpa Music, as
well as literally thousands of artists and songwriters attracted by its fresh
approach. BMG is owned by international media, services and education
company Bertelsmann, which also includes the broadcaster RTL Group, the
trade book publisher Penguin Random House, the magazine publisher Gruner
+ Jahr, the service provider Arvato, the Bertelsmann Printing Group, the
Bertelsmann Education Group, and Bertelsmann Investments, an international
network of funds. With its multi-platform perspective, integrated technology
platform and commitment to help artists maximize their income, BMG aims
to be the best company in music to do business with. www.bmg.com

