
PK & DANSEFOLKET: SLIK HO ER

Snart får du se de igjen på TV i "Prime time". Denne gang i en TV-serie på NRK1 !

PK & Dansefolket ble unnfanget i en TV-serie på TV2 om nettopp - PK & Dansefolket. At 
det var PK & co. som så lyset på denne måten kan man i ettertid si var en selvfølgelighet. 
Men akkurat da det skjedde var det ikke mange som egentlig skjønte hva de var vitne til. 
De er sansynligvis bandet med mest fartstid på TV i Norge. TV2 sendte TV-serien om 
bandet med tre påfølgende repriser av serien i 4 episoder. Og nå, i løpet av Juni/Juli 2012 
får du igjen se PK & Dansefolket på NRK1 i beste sendetid på lørdagskveldene i 
statskanalens satsning ”På vei til Sel”. 

Det skulle likevel vise seg at starten ikke nådde de neste 10 årene til knærne. Sannheten 
er at, tro det eller ei, det er 10 år siden de ble unnfanget! SLIK HO ER er bandets 10. 
utgivelse! 

PK & Dansefolket fortsetter å levere kvalitet som, hvis en skal sammenligne med starten, 
er på et helt annet nivå. Denne gang er miksen litt mer trofast til sjangeren, men med 
bandets umiskjennelige særpreg som plattform.
Melodisnekker og produsent Eirik Molnes Husabø er fortsatt som et medlem å regne. PK 
Støbakk selv leverer som vanlig gode og gjennomtenkte tekster. Disse to utgjør et 
komponistpar med kvaliteter en ikke finner fra så mange andre innen 
danse-/countrymusikk. 

SLIK HO ER spenner fra de vare vakre countryballader til svingende dansebandrytmer. 
Når humorlåten ”Min Dingeling” legges til, er det lett å forestille seg hva det er endt opp 
med... Humor og alvor i skjønn forening. at Hilde Fjørtoft bidrar på vakre "Du" forringer 
heller ikke helhetsinntrykket! PK & DanseFolket på sitt desidert beste med andre ord. 
Derfor er de også et av landets bestselgende danse-/countryband.
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