
DOODLE BUGS: DEN GODE GAMLE TIDA

NORGES MEST BERØMTE NORDMENN - PÅ FÆRØYENE! 

Doodle Bugs fra Elverum startet sin karriere allerede i 1965, og fikk sitt definitive 
gjennombrudd i 1966 med debutsingelen "Lille Laila" - skrevet av bandets ubestridte 
nestor Åge Heltzen. Albumet med samme tittel har fremdeles salgsrekorden på 
Færøyene! 

Ingen artister i hele verden har vært mer populære på Færøyene enn nettopp Doodle 
Bugs. På tampen av 60-tallet måtte alle artister - inklusive The Beatles - stille seg bak 
Doodle Bugs på den færøyske hitlisten. På et tidspunkt i august 1968 beslagla gruppen de 
fire øverste plassene på listen. Mange av tekstene til Doodle Bugs er følgelig preget av 
deres forhold til Færøyene, men det har aldri forhindret Doodle Bugs i å være et svært 
folkekjært og populært danseband også i Norge. 

Etter mer enn 30 år på veien, sa Doodle Bugs takk for seg i 2000, etter bl.a. 13 turer til 
Færøyene og over 600.000 - sekshundretusen - solgte plater/kassetter!! 6 LPer og en 
haug med kassetter! Men så, 10 år senere, var gutta igjen tilbake i manesjen. Samlet 42 
av sine best låter på en samling utgitt av Tylden, og suksessen var igjen et faktum. Nå, når 
enda et år er gått, er Doodle Bugs her, tro det eller ei, med et aldeles rykende ferskt 
materiale på dette aldeles strålende albumet "Den gode gamle tida"! Albumet inneholder 
bl.a. en nydelig duett med Hanne Mette Gunnarsrud på låten "Vi har funnet hverandre". 

På tross av en rekke utskiftninger i bandet - ca. 20 medlemmer har vært innom - har fast 
frontfigur, vokalist og låtskriver gjennom hele Doodle Bugs sin karriere vært Åge Heltzen. 
Han er ansvarlig for det aller meste av materialet som Doodle Bugs har spilt inn. Dette er 
også tilfellet på deres nye album "Den gode gamle tida", produsert av Ole Ivars-
produsent Morten Nyhus. 

Doodle Bugs anno 2011 er: Åge Heltzen – sang og gitar / Arild Engemoen – trommer / 
Geir Cato Berggren – tangenter, trekkspill og koring / Egil Forårsveen – bass og koring /
Auden Senderud – gitar 
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