
Lørdag 12. november 2011 braker det igjen løs i Harstad by !!

Da går startskuddet for Nordic Halls julegalla 2011, med Vestlandets ”Aristocats” og 
Nord-Norges ”Polarlys” på scenen.
 
Det er tredje året på rad at Grand Nordic i Harstad arrangerer denne begivenheten som har vokst seg 
større og større med årene.
Og i år som tidligere år vil byens hoteller og gater bli fyllt opp av danseglade fra hele landet.
I fjor kom Norges mestselgende danseband fra Østlandet til Harstad, i år kommer selveste Aristocats – 
Bergen og vestlandets danseband nr. 1, som nettopp er ankommet fra Nashville i USA, der de er i gang med 
innspillingen til sitt 5. album. Og sammen med Nord-norske Polarlys vil det bli servert country og 
dansemusikk av ypperste kvalitet.
 
Aristocats er blitt en gjenganger på Norges og Sveriges største dansefestivaler, der de leverer dansemusikk 
av ypperste kvalitet, med en spilleglede, humør og show 
som du sjelden har opplevd maken til. Aristocats startet 
opp får snart 40 år siden, og har gitt ut 4 album i løpet av 
sin karriere. Bandet spiller en blanding av dansbar country 
og dansebandmusikk.
De er blitt viden kjent for sin svært engasjerte og dyktige 
vokalist. Han gir absolutt alt på scenen, og med sin 
energiske opptreden og særegne stemme gjør han 
kvelden til en stor opplevelse for gjestene. Bandet har 
også flere musikkvideoer gående på NRK TV. Aristocats 
har tidligere i høst vært i Nashville for å spille inn sitt 5. 
album og publikum vil i løpet av lørdagen garantert få 
smakebiter fra dette.
Det er 4. gang at Aristocats er så langt nord i landet, og de 5 glade guttene i bandet gleder seg som aldri før 
til å komme oppover igjen.

Polarlys, som på kort tid har etablert seg i toppskiktet blant dansebandene, består av veletablerte musikere, 
og oppdragene har nærmest stått i kø fra dag èn for denne glade gjengen. Bandet bare holdt det gående i litt 

over 2 år ,men har på rekordtid vært igjennom 
plateutgivelse, store festivaler, andreplass i kåringen av 
”Årets artist” på Scandiaradioen, flotte plateanmeldelser 
og høye terningkast, landsdelens mest etterspurte 
danseband, gjenganger med musikkvideo på NRK TV og 
hele 10 uker på 1. plass på Svensk Dansradio sin 
Norgetoppen. Polarlys skal også på lørdag fremføre sitt 
flunkende nye ”Vikingarna-show”, og det med sin nye 
vokalist Jan Sundberg (ex. Sakarina) bak mikrofonen. 
Jan var tidligere frontfigur i velkjente Sakarina. Når du 
hører Sundbergs stemme, forstår du raskt hvorfor han 
kalles Norges svar på Christer Sjögren. 
Polarlys hadde premiere på dette showet for noen uker 
tilbake, da de spilte for fullsatte lokaler utenfor Drammen 

og i Kongsberg. Guttene har flere overraskelser på lur til helga og vil bla. fremføre sin nye melodi til deres 
kommende musikkvideo, som har fått tittelen ”Ta en Calle Jularbo”.

Det blir garantert julestemning , flott dansemusikk og mange fest- og danseglade når Grand Nordic i  
Harstad disker opp med julegalla på lørdag, i deres storstue Nordic Hall.


