
Matz Rogers släpper e rykande färskt album med 14 låtar på i äkta ”Matzrogers-stil”
Innehållet är en mix mellan snabba och lugna spår.

På skivan finns låtar från några av våra mest framstående låtkompositörer. Mats Larsson, Åsa 
Karlström. Agneta Mårtensson, Mona Gustafson, Thomas Gon, Jonas Lindau och Tom 
Käldström för a nämna några. 
Naturligtvis har grabbarna lagt med några instrumentalare på plaan. Lite på publikens 
begäran.

Skivan är inspelad hos Thomas Edström i TMA Studios Stöpafors. 

För Matz Rogers del och likt andra dansband har verksamheten stå still sen covid-19 gjorde 
si intåg i våras. Saknaden av a spela inför publik har varit stor.  Den välfyllda spelplanen med 
speljobb i hela Sverige och Norge blev över en a väldigt tom. Under juli månad gjorde man 
dock en ”digital spelning” genom a medverka på en så kallad ”Livestream”. En ny erfarenhet för 
grabbarna. 

Historik om Matz Rogers:
Orkesterverksamheten startade ca: 75 - 76, men delar av dagens uppsäning började redan på 
60-talet. Då spelades det Rock´n Roll & Popmusik. Orkestern åkte runt och spelade mestadels 
i mellansverige och Norge. Idag har man hela Sverige och Norge som si arbetsfält. Någon gång 
då och då kan man ta en avstickare med ”Ålandsbåtarna”. 1995 släppte man första inspelningen i 
form av e kasseband. Sedan dess har man ge ut flertalet cd-skivor. Tre av dagens 
medlemmar har spelat till sammans i anrika Tommy Bergs orkester. 

Orkestern utgår från Sunne i Fryksdalen som ligger i sagans och kulturens Värmland ca 7 mil 
norr om Karlstad. Precis som hos alla andra värmlänningar, så ligger humorn oss varmt om 
hjärtat, och nära till hands. A ta det mesta med e skra, det är vi gôrbra på. Vår ambition är 
a alltid bjuda vår danspublik på en bred och allsidig repertoar.

I dag består bandet av:
Roger Andersson - Sax, trumpet och sång 
Janne Carlsson - Trummor och sång 
Karl-Gustav Örtlund - Gitarr och sång 
Ulf Gullbrand - Klaviatur, sång och saxofon. 

För kontakt med bandet
Janne Carlsson
070 - 234 76 46
info@matzrogers.se

För pressbilder m,m  se www.matzrogers.se

Nu bjuder grabbarna i Matz Rogers upp till dans igen. 


