
Dansbandsbranschens stora pris delas ut i morgon!
I morgon söndag är det dags för dansbandsbranschens egen Oscarsgala i Orrskogens Folkets Park i Malung. Guldklavengalan arrangeras
för 15 året i rad och direktsänds som vanligt i P4 och i år även i SVT Play. Artister som Charlotte Perrelli, Top Cats och Svenne Hedlund
kommer att uppträda på galan tillsamman med en mängd olika dansbandsartister. Thomas Deutgen är programledare med Gunhild Carling
som musikalisk sidekick.

Musikpriset Guldklaven delas ut i sex olika kategorier och röstas fram av svenska folket tillsammans med en jury bestående av representanter
för instiftarna av priset - Svenska Dansbandsveckan i Malung, Sveriges Radio P4 och danstidningen FÅR JAG LOV. Dessutom delas Juryns
Specialpris, Sveriges Radio-priset samt SKAP-stipendiet på 40 000 kronor ut.

Direktsändningen av galan startar 18.30 och pågår till 20.30 när finalen i fotbolls VM tar över.

De nominerade är:

Årets Dansband

Arvingarna
Sannex
Streaplers

Årets Sångare

Olle Jönsson (Lasse Stefanz)
Peter Larsson (Larz-Kristerz)
Henrik Sethsson (Casanovas)

Årets Sångerska

Sandra Estberg (Martinez)
Elisa Lindström (Elisas)
Anna Sköld (Wizex)

Årets Musiker

Peo Gruvelgård (Jannez)
Stefan Kardebratt (Flamingokvintetten)
Conny Olsson (Jontez)

Årets Låt

Det måste gå att dansa till, Larz Kristerz
Socker och salt, Lasse Stefanz
Stanna tiden, Sannex

Årets Album

Hon ska bli min, Casanovas
Jukebox, Drifters
Änglar och en massa kärlek, Arvingarna

Juryns ordförande Diana Thylin (Får Jag Lov), 0708-33 60 75

Tidningen Får Jag Lov ägs av Egmont Publishing som publicerar ett 100-tal magasin och webbplatser för vuxna och barn i
Sverige, däribland Hemmets Journal, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande
eventverksamhet. Företaget omsätter i Sverige cirka 900 MSEK och har 300 anställda.

Egmont Publishing är en del av koncernen Egmont som är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och ca 6
600 medarbetare. Egmont står bl.a. bakom Nordisk Film, TV 2 i Norge, biografer, tidskriftsförlag, bokförlag, läromedelsförlag, PlayStation och
en rad delägda filmbolag t.ex. Zentropa. Gemensam devis för koncernen är We bring stories to life – med starka publicistiska värderingar,
kvalitetsinnehåll och bra historier – från Oscarnomineringar till OS-sändningar. Egmont är en affärsdrivande stiftelse som omsätter cirka 1,6
miljarder EUR. Varje år delas närmare 10 miljoner EUR ut för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv. Under 2013 ökade Egmont
sina donationer till allmännyttiga ändamål till 10 miljoner EUR. Donationerna ges till projekt som skapar ett bra liv för utsatta barn och
ungdomar. Det rör sig bl. a. om projekt som stärker barn och ungdomars förmåga att hantera livskriser samt projekt som skapar lust att lära
hos barn. Under 2013 utformade Egmont Fonden signaturprojektet Lära för livet som under ett antal år framöver kommer att donera 5,4
miljoner EUR till bl. a. sommarskolor i lägerform.


