
Gyllene hitlåtar i fräsch tolkning och ny språkdräkt
Musikgruppen Dollypops ger ut en skiva med den bästa grammofonraspiga musiken från 30-, 40- och 50-talet, framförd av tre dam- 
röster och en bastuba. Dollypops unika sammansättning ger guldkant till de bästa vis- och jazzfavoriterna från svunna tider. 

Skivan innehåller sånger som med sin humor, sina svängande rytmer och snillrika ord förtjänar en ny plats i rampljuset. Med finns 
också en rad oförglömliga julpärlor. 

Karl Erik “Cacka” Israelssons julhit från 1953, Snögubben (Vart tog han vägen?) och När ljusen tändas därhemma, känd för många 
tack vare Harmony Sisters, har relativt sällan spelats in på svenska. Svängig julstämning skapar också Två små röda luvor, Mele Kaliki- 
maka och När Nisse räddade julen –  en bekant melodi (Santa Claus Is Coming to Town) med svenska ord, skrivna av Nora Grotenfelt. 

Andrews Sisters låt Civilization har också den fått nya, kluriga svenska ord av John “Bona” Söderholm, thoracal spexare och spex- 
författare. Låten handlar om det smärtsamma uppbrottet från sommarstugan när hösten närmar sig.

Med på skivan finns gästande instrumentalister, bland andra skivans ljudtekniker, jazzmusikern Robert de Godzinsky på piano i den 
undersköna avrundande låten Ser du stjärnan i det blå? Patrick Björkman medverkar på trummor och som producent.

De unga finlandssvenska musikerna Emma-Sara Raunio, Jessica Lång och Walter Sallinen har anlitats för färska arrangemang, bl.a. av 
de älskade låtarna Pojat, Kuningaskobra och Don’t Let Your Love Go Wrong.

----

Dollypops består av Niklas Andersson (bastuba), Sandra Forsell (mezzosopran), Marie Lundberg (alt) och Katarina Wanamo (sopran).

Dollypops har sedan 2008 förgyllt allehanda evenemang genom att ömsint driva med 1930-50-talets artister och slagdängor. Med vår 
sammansättning skapar vi en ljudvärld som minner om vinylskivornas gyllene tider. Filosofin är enkel: vi gör det för att det är roligt.

Kontakt:
Sandra Forsell, tfn 050-338 4264
Niklas Andersson, tfn 050-453 2367
E-post: dollypopsvintage@gmail.com 

Dollypops

Läs mer om Dollypops:
www.dollypops.fi  
www.facebook.com/dollypopsar 
www.instagram.com/dollypopsvintage 


