
NONSTOPS - HVIS DU VIL
Nonstops er et ungt og fremadstormende danseband fra Eidskog i Hedmark. (Hva er det 
egentlig med genene til befolkningen i det området? Eller er det muligens klimaet? Ikke 
godt å vite, men vi erindrer at "et par" andre band innen sjangeren også har tilhørighet på 
de kanter.) 

Nonstops ble startet januar i 1996 av fire gutter i 13-15 års alderen, og som med alle 
andre lokale helter startet det hele på danseplasser og fester i lokalmiljøet, eller sørenden 
ta Hedmark om du vil.
Første gjennombrudd kom i 1998 med debut-singelen "Langt innpå skogen". Denne lå 
hele 52 uker på Hedmarkstoppen med flere førsteplasser, og dermed var en plass i den 
eksklusive 1 årsligaen for NRK Hedmarks populære program et faktum. Flere singler 
fulgte, og alle gjorde godt fra seg, på Hedmarkstoppen og ikke minst på NRKs På 
dansefot, hvor de stadig var å se sent natterstid. 

I 1999 kom et stilskifte fra tradisjonell dansemusikk til mer eget, moderne uttrykk. Dette 
gjorde at populariteten fortsatte å stige, noe som fjerdeplass i NRKs "Årets 
Dansebandmelodi" både i 2003 og 2004 er et godt bevis for. 

Deres nye album "Hvis du vil" er spilt inn under kyndig ledelse av Ole Kristian Ruud. Her 
følger de opp stilbruddet for drøyt 10 år siden, dette er et friskt pust med fra fart og moro til 
mer stillferdige og ettertenksomme låter. Flere kjente låtskrivere her, men vi nøyer oss 
med å nevne at to av låtene er tonesatte dikt av selveste Hans Børli! Som seg hør og bør 
er innholdet på kav Eidskog-dialekt! Heldig for platekjøperen er det da at det medfølger 
oversettelse av de vanskeligste fremmedordene! 

Nonstops består av:
Lars K. Skarshaug: tangenter og sang, Pål Møllerbråten: trommer, Eirik Mobrenna: 
gitar og sang, Gjermund Håkelia: gitar og sang, Magnus Møllerbråten: bass 

I tillegg har ikke helt ukjente kulturpersonlighet Eda-Pelle (Øivind Roos) vært diktleser. Det 
samme har Jan Tore Kraft, mens Per Tommy Roten har stemt i med vakre toner på sin 
steeltgitar. 
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