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En kväll i äkta rockabilly-anda utlovas i Åminne på fredag den 12 juli. VBL ställde fem frågor
till Danny T & The Sirens Daniel Karlsson som spelar på fredag.

– Vi kommer att bjuda på en frisk blandning av gammal och ny rockabilly. Delvis eget material
men också material som säkert alla har hört, gamla jukeboxhits och 50-tals hits.

– Vi har mycket material, vi har nytt album på gång. Så någon låt från albumet kommer säkert
smyga sig med på spellistan.
När kommer albumet?
– Då det är färdigt. Vi har inspelning som bäst mellan spelningarna. Vi hoppas att det kanske
kommer under nästa år eller sent i år.
Hur skulle ni beskriva er själva på scen?
– Vi är ett naturligt band som har roligt på scen. Vi njuter av att få spela och det märks. Och vi
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kanske är lite gammaldags med våra instrument och sätt att spela, det är ganska traditionellt.
Men ändå med en egen touch och nytänkande. Framförallt vårt eget material så har vi försökt
göra med ett väldigt öppet sinne. Vi har inte ridit på de här stereotyperna heller utan vi
försöker skriva lite popelement i våra egna låtar. Fast bandet har en 50-tals image så försöker
vi tillföra genren något nytt också.
Ni hjälper också till när Vörjeans spelar, hur är det?
– Det är riktigt smidigt, vi har ett bra samspel och fungerar bra. Vi har varit involverade i
inspelningsprojekt tidigare fast det kanske inte har synts utåt. Det är bra killar och vi har allt
gott att säga om dem.
Vad har ni själva för förväntningar på fredagen?
– Vi har höga förväntningar. Vi har gjort gig förut med Vörjeans, med tanke på tidigare
spelningar med dem så tror jag att trycket kommer bli högt. Vi hoppas på publikrekord för vår
del.

mathilda.kull@vasabladet.fi

Tyck till!
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt ger vi dig möjligheten att kommentera och diskutera den här artikeln. Håll dig till ämnet och håll god ton.
Vårda ditt språk och respektera andra skribenter och personer i artikeln. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som vi bedömer som
olämpliga.
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