
Anmeldelse danseband.no:

PK & DANSEFOLKET ER EN GOD VENN FOR ALLE

Når Per Kristian Støbakk kom ut med platen "Kom Nærmere" hadde han satt seg mål om å bli ett
av Norges ledende danseband. Det var nok mange i bransjen som humret godt i skjegget når han
kom med denne uttalelsen den gangen. Med bare terningkast 1 her på danseband.no så det ikke så
lyst ut akkurat!

Men PK har nok lagt all skam til side og bevist, "har man tro på det man gjør, kan man komme langt
her i livet". Med Spellemannominasjon to ganger på rad, er det ingen tvil om at PK & Dansefolket i
dag, er et av de mest ledende danseband i Norge.

Med platen "En god venn" som nå har kommet ut skal gjengen i Dansefolket være meget stolt.
Musikalsk er dette bare utrolig bra sammensatt. 
Med låter som "No vende eg heim" (Detroit City) og ikke minst "500 mil e langt å gå" (500 Miles
Away From Home) som er udødlige klassikere av Bobby Bare, har PK & Dansefolket tatt skrittet litt
lengre mot noe nytt, også denne gangen. Det er ikke så ofte vi hører Slide-gitar., Dobro og Trompet
i denne musikksjangeren. Med denne platen har nok PK & Dansefolket tilført sjangeren noe nytt.

Platens beste låt er uten tvil, "Fint å være i lag". Her er melodi og tekst noe av det beste jeg har hørt
på lenge. Uten tvil, PK & Dansefolket beste låt noen gang. Her har gjengen i Dansefolket fått hjelp
av kanskje Norges beste steel-gitarist, Lars Egil Vågseter som har vært med på flere av platene til
PK & Dansefolket. I denne låten får du muligens høre den vakreste steel-solen på lang tid. 

For å lykkes så godt som PK & Dansefolket har gjort med denne platen, har bandet fått god
musikalskhjelp. Eirik Molnes Husabø har nok hvert PK & Dansefolket sterke høyre hånd, og gjort til
at platen er hva den er. Eirik har i tillegg til og skrudd lyd, også laget flere av låtene på "En god
venn".

Alle tekstene er skrevet av Per Kristian Støbakk selv. Og når det gjelder tekstene til PK, så er det
lov og si at han stiller i en egen klasse også her. 

Er det slik at du ikke har musikk av PK & Dansefolket, er det nå på tide å gjøre noe med dette NÅ!
"En god venn" er en utrolig bra plate som du garantert får mye glede av.

Her er det helt klart 12 fantastiske låter i country og dansebandsjangeren.

PK & Dansefolket består i dag av:
PK Støbakk (sang), Simon Skotheimsvik (sologitar, pedal steel), Stoyanov Slavey (tangenter, kor),
Erik Torset (rytmegitar), Kjell Inge Åsheim (bass), Geir Ove Åsheim (trommer, kor)


