
"Please, dance now!" ber Danny T & The Sirens. "Det är roligt att försöka tillföra genren något
nytt", säger bandet om soundet på nya låten "Get you to dance".

Det är troligt att Danny T & The Sirens vädjan om dans uppfylls. Rockabillybandet från Vörå
har laddat "Get you to dance" med riff, tryck och sväng. 

– Vi har satt i en högre växel, säger kontrabasisten Daniel Karlsson.

– Vi har moderniserat vårt sound, det är mera popinfluenser än tidigare. Det är roligt att
försöka tillföra genren något nytt och attrahera ny publik, säger Karlsson om "Get you to
dance".

Danny T & The Sirens, som bildades 2007, består av Karlsson, trummisen Kenneth Sirén
och gitarristerna Jonas Sirén och Tobias Hanner. De delar på uppgiften som sångsolist.
Soundet har varit 1950-talsrockabilly framförd med tidsenliga instrument. 
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Moderna influenser – hur tror ni att rockabillypubliken tar emot er låt?

– Den är öppen för nya influenser. Det finns rockabillymusik med exempelvis punk- och
metalinfluenser, säger Karlsson och poängterar att föregående singel "Caroline" var ett första
steg mot ett uppdaterat sound. 

– Det växer hela tiden upp nya generationer som upptäcker rockabillymusiken – och vi ser
ofta att de kommer till spelningarna med föräldrarna. Det är fint, säger Karlsson. 

"Got my first guitar at the age of five" inleds nya låten. Vem av er fick fick sin första
gitarr som femåring?

– Ja, det är nog jag. Jag är sångsolist på den här låten, säger en skrattande Jonas Sirén
samtidigt som han tittar på pappa Kenneth och antyder att han möjligen var en aning äldre då
gitarren införskaffades.

– Ungefär i den åldern, säger Kenneth Sirén.  
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Idén till "Get you to dance" var Kenneth Siréns, sedan gjorde bandet resten tillsammans –
och så har Jonas producerat och mixat låten.

Danny T & The Sirens har varit förband då John Lindberg Trio, Top Cats och Svenne
Rubins, kända band i genren, spelat i Österbotten. Samarbetet med ett annat rockabillyband
från Vörå – Vörjeans – är förmodligen det som gett Danny T & The Sirens mest
uppmärksamhet  

Vörjeans är humorguppen KAJ:s alter egon. Då Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob
Norrgård uppträder som Vörjeans har de sällskap av Kenneth "Gambämäänin" Sirén och
gitarristen Jonas "Thåossin, Bråorsin elo Kråossin" Sirén.

– Det är ett samarbete som banden haft ömsesidig glädje av, säger Karlsson. 

"Get you to dance" är tredje singeln från bandets kommande album, men det är oklart när
fullängdaren ges ut. 

– Vi har mycket låtmaterial, men inspelningarna är ännu ogjorda, säger Kenneth Siren. 
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