ENDELIG!!
INGEMARS MED RYKENDE FERSKT
STUDIOALBUM OG HELE 17 LÅTER !!!
I 2008 kom Ingemars sitt forrige album "I Finnskogens rike"! 4 år siden! Tiden er med andre ord overmoden, og
her er gutta endelig klare, i beste Ingemars ånd. Det har vært noen utskiftninger i mannskapet siden sist, men
vokalistene Terje og Steve er fortsatt på plass, det samme er "Ingemars-soundet"!
Ingemars er et av de desidert mestselgende dansebandene landet kan framvise. På sine forholdsvis få
utgivelser kan de skilte med bortimot 100.000 solgte enheter (CD/DVD)!! Nærmere 35.000 solgte av "På egne
væger", over 20.000 av "Gull"!! Når også "I Finnskogens rike" forlengst har passert det svimlende antall 20.000,
skrur vi like gjerne opp forventningene til Ingemars sitt nye album, og trosser dermed dagens "skikk og bruk". Vi
har sagt det før, og sier det gjerne igjen: Ingemars er "kongsemnene" innen sjangeren her i landet.
D ﾆ TTA DERRE DERRE DER er den noe underfundige tittelen på deres nye album, et typisk uttrykk fra
Finnskogens rike vil vi tro. CDen gir oss det erketypiske vi gjerne vil ha fra Ingemars. Selvsagt har de fornyet
uttrykket siden sist, men det låter fortsatt umiskjennelig INGEMARS! Var det noen som nevnte Spellemann?
Og for tredje gang har Ingemars vært i Gjøvik Lydstudio, hvor produsentene David Foss og Morten Nyhus har
gjort en strålende innsats. Ikke noe dårlig tegn det heller.
Siden sist har INGEMARS også vært på en USA-tur, der de spilte under Norsk Høstfest i Nord-Dakota. En
festival som hvert år blir besøkt av mer enn 80.000 amerikanere med norske aner! Suksessen var et faktum der
også, noe som tidligere i år ble dokumentert med en Ingemars DVD fra turen.
Ingemars består idag av:
Terje Ingemar Larsson (sang, gitar)
Steve Andersson (sang, bass)
Mentz Dagfinn Gressberg (keybords, trekkspill, sang)
Erik Langeland (keyboards, trekkspill)
Dag Sand (trommer)
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