
POLARLYS med årets største kometkarriere i  dansebandsjangeren, og
”Norgespremiere” 17. og 18. juli på Målselvfossen Feriesenter. 

Nå nærmer det seg dagene der orkesteret for aller første gang skal presentere seg for publikum. Og det er
fra arrangøren forventet storinnrykk av danseglade fra fjern og nær. Gutta i orkesteret har ikke ligget på
latsiden de siste ukene, da det har vært knallhard jobbing med deres kommende album og nye materiell, og
forberedelser til den store premierehelgen på Målselvfossen. 

POLARLYS har som mål å treffe flere generasjoner med sitt nye og spennende repertoar, slik at et bredt
publikum skal kunne føle seg meget godt til rette i orkesterets selskap. Det skal spilles og underholdes med
alt fra deres eget nye materiale, til en god blanding av de mest fengende og dansbare coverlåtene.

 Arnfinn fra Vadsø, Putte og Rino fra Vesterålen har lang erfaring og fartstid blant velkjente danseband. Og
med bakgrunn fra alt fra Idol til et av Nord-Norges mest kjente mannskor ”Bel Chorus”, så vil ungguttene fra
Harstad, Tor Sigurd og Steinar på gitar, bass og sang gjøre dette orkesteret til noe uforglemmelig. Masse
scenesjarm med show, humør og latter, blandet med gode musikalske ferdigheter, skal kjennetegne og være
en gjenganger når man hører og ser Polarlys. 

Det er selveste ”sjefen selv” Audun Tylden i plateselskapet Tylden & Co, som har bidradd til valget av
orkesternavnet ”POLARLYS”. Tylden & Co er et av Norges største plateselskap. De har signert platekontrakt
med Polarlys-gutta, og skal satse stort på dette nye Nord-norske orkesteret. Og med et slikt Nord-norsk
spennende navn, og så store forventninger til hva gutta vil levere på den musikalske fronten, så skal det
være duket for en av årets store sommerbegivenheter for de fest- og danseglade. I tilegg til orkesterets eget
premierealbum som kommer til høsten, så vil ”POLARLYS” allerede i den nærmeste tiden også være
medvirkende på flere plateutgivelser, som samleplatene ”Bare Bra Norsk” og NRK`s ”På Dansefot 10”. Gled
dere til den store ”Premierefesten” på Målselvfossen Feriesenter fredag og lørdag , for ”POLARLYS” kan
man legge seg på minne først som sist, da dere garantert vil få se og høre masse positivt fra dem fremover. 

POLARLYS: Årets kometkarriere for Nord-Norges nye danseorkester!   
For mer informasjon/ intervju  Arnfinn Johansen Mob.: 456 13 358 


