
Vagabond er bandet som alle i bransjen snakker om for tiden. Forventningene må bli store når to av
bransjens aller dyktigste og mest anerkjente vokalister slår seg sammen og starter band. Når de i tillegg
får med seg en dyktig låtskriver på keyboard og en meget rutinert bassist, skjønner vi hvorfor folk
snakker. Dette er antageligvis det mest oppsiktsvekkende som har skjedd i bransjen på mange år.

Vagaband er et danseband for de store anledningene. Her får du både de fengende gode dansbare
låtene og de såre vakre balladene. I tillegg til eget nytt materiale og håndplukkede coverlåter spiller
bandet selvfølgelig også en god del sanger fra tiden hvor Tommy og Lars var vokalister i henholdsvis
Picazzo og Trond Erics. Det er et folkekrav når de to gutta står på scenen.

Du kan like godt legge merke til navnet Vagabond med en gang, for du kommer til å se og høre mye fra
disse kara i tida fremover. Bandet hadde en hektisk sommer og høst i fjor, og "bedre" blir det ikke i år:
De har takket ja til festivalene i Seljord, Sel, Malung og Sunne! De to desidert største dansefestivalene i
Norge OG Sverige! Og etter sommeren står spillejobbene i kø.

Her er Vagabond med sin første singel, en forsmak på kommende album!

Mine damer og herrer: Her er RADIO!

Vagabond   har følgende besetning:  

• Tommy Michaelsen – sang og trommer (ex Picazzo)

• Lars Espen Skogvold – sang og gitar (ex Trond Erics)

• Per Erik Gjedtjernet – keyboard og sang (ex Picazzo)

• Hans Olav Trøen – bass og sang (ex Dænsebændet)

Fra v.: Per Erik, Lars, Tommy og Hans Olav

Følgende release-aktiviteter finner sted fredag 3.april, og hele bandet stiller:

NRK Hedmark/Oppland i studio på Elverum: 
● live fra studio i lokalsendingen kl.11, prater og spiller (denne kan høres på nettradio)
● NRK Østnytt tar dem med i sin lokaltv-sending
● Erik Forfod gjør intervju for sending i På dansefot lørdag

Så til avisa Østlendingen
● intervju med Brynhild Marit Berger Møllersen ca kl.13:30
● pluss Radio Østlendingen (m/webkamera i studio) 

Videre til Hamar
● filming og liveopptreden hos TV-Innlandet ca kl.15:00
● Avslutter hos Thomas Neraasen (på andre sia av Mjøsa) i For Swingende før kl.18:00
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