Matz Rogers - Mogen dansmusik från Värmland
Orkesterverksamheten startade 1975, men delar av dagens uppsättning började redan på 60- talet.
Då spelades det rock´n roll & popmusik. Flertalet av dagens medlemmar har bland annat varit med
i Tommy Bergs orkester. Bailys och Danslaget
Matz Rogers är ett mogendansband 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. Att ta det mesta med ett skratt, det är vi gôrbra på.
Vi spelar över hela sverige och även en del i Norge samt på kryssningsbåtarna till Åland.
På vår repertoar blandar vi "gamla godingar" med nyare alster. Både eget material och så kallade
covers. Instrumentala låtar framförda på sax och gitarr är ett populärt inslag på repan.
Vi spelar även gammaldans när så önskas.
Låtar som vi spelar är bland annat: "Carolina Moon", "Tänk om en ros kunde tala", "Storms never
last" , "Du ringde från Flen", "Nyanser", "En dans på rosor", "Livet har varit gott mot mig" och "Hem
igen" för att bara nämna några godingar.
2017 gav vi ut vår senaste full-cd ”Vägen till kärleken”.
Vår ambition är att alltid bjuda vår danspublik på en bred och allsidig repertoar.
Så varmt välkommen ut och dansa till oss i Matz Rogers.
Vi ses på dansgolvet när "vi håller Sverige dansande"
I dag består bandet av:
Janne Carlsson - Trummor och sång
Roger Andersson - Sax, trumpet och sång
Karl-Gustav Örtlund - Gitarr och sång
Ulf Gullbrand - Klaviatur, sång och Saxofon.

Vi bokas ofta och gärna genom Susanne Zell Nöjesproduktion AB
Kontakta oss:
Susanne Zell
Videgatan 5
543 32 TIBRO
Susanne Zell:
0504-491 88
zell@zell.se

Anna-Carin Andersson
0703-94 64 00
Vävaregatan 14
654 62 Karlstad
anna-carin@zell.se

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

