
Vårens Store Dansefest Starter På Myre Denne Helga!

Lørdag 17 april blir det stor dansefest i Øksneshallen på Myre.

Her har arrangøren I.L.Morild, fått tak en av de mest populære artistene gjennom 
mange ti-år, nemlig Hans Petter Hansen.

Hans Petter Hansen har gjennom 30 år vært en flittig brukt artist i Norge.
I 70 og 80 årene mens Hans Petter var profesjonell reiste han land og strand rundt 
og fikk besøkt de fleste plasser i Norge.
Det hele startet i 1974 med kjempeslagere som ”Jeg kommer snart igjen” og 
”Paloma Blanca”. I årene som fulgte var Hans Petter en stadig gjenganger på 
Norsktoppen og hadde et utall hits på de Norske listene.
Lørdagen er det mulighet til å få et gjenhør med flere av sangen.

Polarlys er det nye store innen danseband fra nord.
Mange som har fått en smakebit på deres kommende debut CD, spår orkesteret en 
lysende karriere. 
Polarlys består av fem medlemmer som har lang fartstid blant lokale band, og vet 
hva som skal til for at publikum skal få en trivelig kveld. Lørdagen vil Polarlys 
presentere smakebiter fra sin kommende plate, samt en rekke av de mest populære 
melodiene innen dansebandsjangeren.
Polarlys har fått gode tilbakemeldinger på at de ikke bare spiller ren danseband 
musikk, men også sper på med andre populære låter, som også viser den store 
bredden blant vokalistene i bandet. 
Til sommeren skal Polarlys spille hele 2 dager på landets største dansefestival i Sel i 
Gudbrandsdalen, samt flere andre festivaler rundt om i landet.

Chatrin M. Hagen ble landskjent gjennom TV2 satsingen ”Prosjekt X” der deltakerne 
skulle bygge en ny barnehage til barn i Afrika.
Sist lørdag var countryjenta også en av deltakerne under TV2 sendte ”Artistgallaen”.
Chatrin har i mange år vært vokalist i jentegruppa PMS fra Mo.
Hun presenterer tøff countrymusikk, som virkelig får det til å svinge i dansefoten.
Chatrin deltar også på Polarlys sin CD, I duetten ”Når Ord Ikke Strekker Til”.
Denne blir selvfølgelig også å høre i Øksneshallen.

Dansebandet RUNAWAY, består av rutinerte og veletablerte musikere fra troms. De 
turnerer for tiden i hele Nord Norge med sin fengende og humørfylte dansemusikk. 
De gjorde stor suksess i fjor sommer på Nord Norsk Dansebandfestival, og er blitt en 
gjenganger på denne populære festivalen. De spiller velkjente og dansbare 
coverlåter, med god takt og sprudlende humør. Runaway har hatt flere oppdrag som 
backingband for velkjente Jenny Jenssen , på hennes turneer i Nord-Norge.

 Det er med andre ord duket for en skikkelig vårfest i Øksnehallen på lørdag, og 
arrangøren kan også by på svært gode forhold for de med caravan, og et stort 
dansegulv for de danseglade . 

Dørene åpens Kl.19:00 og det blir non-stop musikk fra Kl.20:00 

Velkommen !


