
Vesterålens største dansegalla med 

Jenny Jenssen, Sakarina og Runaway 
i Øksneshallen på Myre 21. mars

Jenny Jenssen, Sakarina og Runaway spiller opp til årets største dansegalla i Vesterålen 21 mars i
Øksneshallen på Myre!   Det er ikke hvem som helst som arrangøren IL Morild har fått på plakaten under
årets store dansegalla i Øksnes. Der de garanterer skikkelig god dansemusikk og stemning, og har som mål
av seg å lage Vesterålens største dansegalla.

Det blir lagt opp til meget gode parkeringsforhold og  fasiliteter for tilreisende fra fjern og nær. Så her skal
virkelig det nord norske dansepublikumet føle seg godt ivaretatt og velkommen.  

 Arrangøren har endelig greid å få ettertraktede Jenny Jenssen til igjen å besøke Øksnes. Jenny kan se
tilbake på et suksessfullt år i 2008. Med deltakelse i suksessprogrammet ”Lyden av lørdag” på NRK TV, og
med sine julekonserter,  besøkte hun utallige steder i hele landet. ”Den beste høytiden vi har”, pleier Jenny å
si om julen.  Ja, hadde det vært opp til henne så kunne hun sikkert startet med julekonserter allerede i
september! 
2009 blir slett ikke noe hvileår for Jenny. Til nå ser det ut til å bli mer enn 100 konserter over det ganske land.
Endelig ser det ut som en av hennes store drømmer skal gå i oppfyllelse – et sommershow, spesialskrevet
for Jenny, med mye moro og allsang. Til sommeren kommer Jenny med ny CD. Den er tuftet på
sommershowet. I disse dager jobbes det intenst i studio. Jenny kan love et allsidig repertoar. Helt siden
Jenny var så heldig å få oppleve å bli mamma til lille Tilje har hun drømt om å lage musikk for barn. Det ser
ut som 2009 er det året disse brikkene skal falle på plass. Vi røper ikke mer, men kan trygt si at prosjektet vil
passe for både ”små” og ”store” barn.   

Også Sakarina kan se tilbake på 2008 med stor suksess, med bla. albumet ”Juvela” og turne over hele
landet, som ble toppet på sommeren med publikumsrekord med over 25 tusen på Norges største
dansebandfestival på Seljord.  2 låter fra ”Juvela”albumet har toppet den nordiske Dansebandtoppen i flere
måneder og bandet deltok også med en låt som utfordrer på Norsktoppen på NRK P1.  2009 har startet med
turne til Færøyene, og bandet er for tiden i studio, der det jobbes med nye melodier til deres kommende CD,
som er planlagt ute for salg til høsten. Men før det, vil Sakarina gi ut CD singel, som vil inneholde 4 nye låter.
Flere musikkvideo er også under planlegging, og disse vil snart være å se på NRKs Dansefot Jukeboks.

Dansebandet Runaway, som opprinnelig består av musikere fra Troms, er et band som for tiden reiser i hele
nord Norge med sin fengende og humørfylte dansemusikk. Og de lover å ta frem sine beste sider, når de
denne gang får muligheten til å spille på en så stor dansegalla, som det blir lagt opp til i Øksnes. Runaway er
også kjent for å ha underholdt flere ganger på nord norsk dansebandfestival i Målselv.   Arrangøren, Jenny
Jenssen, Sakarina og Runaway gleder seg alle til denne store begivenheten i Øksnes, og lover å skape topp
stemning med sine fengende og glade melodier. Det blir nonstop musikk hele kvelden, som 100% sikkert får
sving på dansefoten til noen og en hver. 

Velkommen til tidenes dansegalla i Øksneshallen på Myre 21. mars!


