
Bubbelurfest i Øksnes på Flanøren lørdag 9. november med Anne
Berit Andersen og Polarlys i storform og med nytt repertoar!

Anne Berit og Polarlys ser fram til å komme tilbake til Øksnes for å spille opp til 
dans og glede sitt publikum under den store Bubbelur-festen tel helga. 

Julen 2012 innledet Anne Berit Andersen et musikalsk samarbeid med Polarlys, og 
bandet har backet henne siden i den nordlige landsdelen. Sammen har de spilt på 
en rekke arrangement og festivaler. Tilbakemeldingene har vært strålende, både for
den unike sammensetningen av repertoaret og for høy musikalsk kvalitet. 

På lørdag vil publikummet i Øksnes få høre det helt nye repertoaret til Polarlys og 
Anne Berit. Det består av nye låter fra artister og band som Violet Road, Daft 
Punk, Elvira Nikolaisen, Kurt Nilsen, Alison Krauss, Toto, Brad Paisley, Lady 
Antebellum, Jim Sterk, Robbie Williams, Carlos Santana, Eagles pluss masse mer. 
Gled dere til å få høre når Polarlys sin Jan E. Teigen sammen med Anne Berit 
fremfører flere ballader som virkelig får stemningen på topp. Alt er variert og 
dansbart, og består i tilegg av det beste fra Anne Berit`s og Polarlys sine egne låter.

Bandet som står bak Anne Berit består av Jan E. Teigen på tangenter, Dave 
Ellingham fra London på gitar, Stig Harald Andreassen kjent fra Zoo og Banana 
Airlines på bass, og Rino Klaussen på panner og lokk.

På lørdag braker det løs i Flanøren, og bandet med Anne Berit i spissen kan love alt
fra fengende swingrytmer, listepop til følsomme og varme ballader, så her blir det 
høy partyfaktor og fart i dansefoten. Benytt anledningen til å oppleve dette 
sprudlende bandet under Bubbelurfesten i Øksnes som denne lørdagen presenterer 
sitt helt nye repertoar for publikummet.

For mer info, kontakt gjerne Anne Berit på tlf 45 60 09 10


