
Bowie och Bellman på dragspel i Gävle
Rockaren, musikalartisten och nationalskaldsfantasten Janne Åström har tillsammans med dragspelskungen Bengan Janson
skapat showen ”Ett jäkla drag” där de bjuder publiken på allt från Bowie och Deep Purple till Bellman och Taube. Just nu är de
ute på en landsomfattande turné och den 17 april kommer de till Gävle.

Både sångaren Janne Åström och dragspelaren Bengan Janson har stora framgångar i bagaget och en diger lista över högklassiga
artistsamarbeten. Nu har de tillsammans skapat showen ”Ett jäkla drag” med musik från då och nu. Det bjuds på rock och pop från Bowie, The
Kinks och Chuck Berry men även visor från Taube, Vreeswijk och Povel Ramel. Publiken utlovas en intim musikshow med en blandning av
humor och allvar. Den 17 april kommer showen till Gävle Konserthus.

– Det känns fantastiskt kul att vara ute på turné med den här showen och bjuda på ett jäkla drag. Det är något väldigt unikt med att uppleva
de här klassiska låtarna när de framförs med bara dragspel och sång, säger Janne Åström.

De två artisterna fann varandra 2009 under ett framträdande i Dalarna. Även om de hade träffats förr så var det där Janne Åströms sällsynt
starka röst för första gången förenades med Bengan Jansons dragspel. Kombinationen var lyckad, och idag är de ett etablerat radarpar som
på scenen förenar musik, glädje, energi och artisteri.

– Vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Vi har båda en genuin kärlek till musiken och uppskattar variationen som finns i den här
showen, säger Bengan Janson.

Den musikaliske mångsysslaren Janne Åström har medverkat i musikaler som Jesus Christ Superstar, Kristina från Duvemåla och Les
Miserables. Han har även turnerat med Rhapsody in Rock, arbetat med scenshowen R.E.A. i hela nio år och synts i tv-program som Allsång på
Skansen och Så Skall Det Låta. Dragspelsvirtuosen Bengan Janson var länge en av medlemmarna i Östen med Resten och har blivit utsedd
till årets dragspelare samt samarbetat med bland andra Marie Fredriksson, Putte Wickman, Sven Bertil Taube och Loa Falkman.

Lyssna på Janne Åström & Bengan Janson
https://www.youtube.com/watch?v=3CDGaRahQKw

Mer information, intervjuer och pressackreditering
För mer information, intervjuer eller pressackreditering till showen kontakta Mats Wurnell på telefon 0704-18 94 37 eller via e-post till
mats.wurnell@gmail.com. För att läsa mer om Janne Åström och Bengan Janson se www.mtaprod.se och klicka på ”Artister”.
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Turnédatum
2015-02-05 Hässleholm Kulturhus, Hässleholm
2015-02-20 Kulturens hus, Luleå
2015-02-21 Nordanåteatern, Skellefteå
2015-02-22 Sagateatern, Umeå
2015-03-09 TBC, Järpen
2015-03-10 Centrum Hammarstrand,Ragunda
2015-03-11 Tullingsås bystuga, Tullingsås
2015-03-12 Glötegården, Glöt
2015-03-13 Revsundslogen, Revsund
2015-03-14 Käloms bygdegård, Käloms
2015-03-15 Hara föreningshus, Hara
2015-03-20 Katalin, Uppsala
2015-03-21 Cassels, Grängesberg
2015-03-22 Scalateatern, Karlstad
2015-04-16 Boulevardteatern, Stockholm
2015-04-17 Gävle konserthus, Gävle
2015-04-18 Bollnäs Kulturhus, Bollnäs
2015-05-02 Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunn


