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Producenten Matz Eklund / Filmdirekt med bandet Larz Kristerz

Vill du dansa?
Följ med på en resa genom dansbandskulturen med Larz Kristerz i huvudrollen. Dansbandsmusiken började
på 1970-talet och det var det soundet Larz Kristerz fastnade för. De har alltid lyssnat på Flamingokvintetten
som är deras förebilder. Medlemmarna i bandet har innan Larz Kristerz förflutet i country och rockabilly
men sedermera gick till dansband. En sagolik berättelse om hur dom slog igenom och blev ett av Sveriges
populäraste dansband.
Larz Kristerz är dansbandet som skiljer sig lite från andra dansband, och de kommer från Älvdalen.
Alla i bandet har en stark förkärlek till 70talet med färgglada kostymer och eko på sången.
Bandet består idag av, Trond Korsmoe på bas, Anders Tegner elgitarr, Torbjörn Eriksson klaviatur, Mikael
Eriksson på trummor och Peter Larsson sång.
Medverkande i filmen:
Peter Larsson, Torbjörn Eriksson, Mikael Eriksson, Trond Korsmoe, Anders Tegnér, Morgan Korsmoe, Stefan
Nykvist, Kent Lindén, Claes af Geijerstam, Peter Settman, Kalle Moraeus, Billy Opel, Nisse Hellberg, Thomas
Deutgen, Dennis Janebrink, Hasse Carlsson, Erica Sjöström, Tony Irving, Ralf Gyllenhammar, Eva Eastwood,
Bert Karlsson m.fl

Larz Kristerz

Citat

Matz har lyckats fånga och förmedla själva ideén med Larz Kristerz!
Är det så här kul vi har? Det hade vi inte en aning om!
När vi ser den här filmen så inser vi trots allt slit att det är det här vi
ska göra och det är detta vi älskar!
Recensioner

Larz Kristerz är dansbandet som får sin publik att lämna dansgolvet
med ett leende på läpparna!

En härlig berättelse om en kultur som är större än man anar!
Showen tar aldrig slut
Country, rocknroll & svenskt med en blandning av Larz Kristerz!
Då blir det en sju helsikes show!

Dansbandskulturen
Visst lever dansbandskulturen, den är större än många anar, det finns många
folkparker kvar och de hör ihop med dansbanden. Larz Kristerz turnerar från norr
till söder året om.
De slog igenom med dunder och brak i dansbandskampen på SVT 2008 och sedan
dess har de levereat populär dansbandsmusik och fått många att gå hem med ett
leende på läpparna.
De är jordnära, uppfinningsrika och musikala älvdalingar som står med båda
fötterna på jorden.
De gillade dansbandsmusiken från sjuttiotalet så mycket att de t.o.m. hade peruker
de första åren de spelade.
Från att i början mestadels ha spelat på privata kalas, bystugefester har bandets
popularitet växt sig allt starkare och uppträdanden på allt från gamla nostalgiska
utomhus-dansbanor till moderna dansrestauranger och ishallar har underhållit en
växande skara fans.
De är kända för att gå sin egen väg och inte bry sig så mycket om vad andra tycker.

Vill du Dansa?
En film av Matz Eklund / Filmdirekt
Matz Eklund / Filmdirekt
matz@filmtime.eu • 070-523 06 09
Peter Larsson Larz Kristerz
peter@larzkristerz.com • 073-938 97 99

Äntligen en film som hela Sverige kan känna igen sig i !
Folklig kultur med filmisk känsla!

