Egons Kvartett
med drygt ett år på nacken, har skjutit i höjden! Med kontrabas, tolvsträngad gitarr, ukulele,
skönsång och en grymt bra låtmix har den lilla kvartetten tagit publiken med storm. Nu är det
dags att sprida den musikaliska glädjen till en större publik. Därför vill vi informera på bred
front med detta utskick.
BESKRIVNING AV OSS SJÄLVA
Vi, Egons Kvartett, består av Lars Andersson (kontrabas, sång), Sören Almgren (tolvsträngad
gitarr, sång) och Erik Wiklund (ukulele, sång). Alla är vi i ålderklassen 65+ och med många års
musikalisk erfarenhet. Lars har spelat elbas och sjungit i mängder av dansband, varit trumpetare,
sjungit i mans- och blandad kör och är sedan flera år även trubadur i sin egna ”Lasses
Blandning”. Sören, ”gammal” gitarrist och sångare i ”Jack and the Rippers”, körsångare i många
år, körledare och sjunger o spelar i ”Sören och Hubbe” från Gävle. Erik började en gång i
popbandet ”The Pools” från Hedesunda, fortsatte som flöjtist och var körledare för Hedesunda
Sångare i 34 år, spelade horn och kornett i blåsorkestrar och har även arrangerat
kör/orkestermusik och komponerat, t ex ”Lurberget”, där för övrigt både Lars och Sören deltog.
Som sagt, gedigna musikaliska erfarenheter, borgar för god kvalitet i grabbarnas nya musikvärld:
Egons Kvartett. Det vi mest får beröm för, av vår publik, är vår stämsång – en självklarhet för
oss, som alla tre har lång erfarenhet av både notbunden och improviserad körsång.
LÅTAR
Ett av Egons Kvartetts kännetecken är den
breda repertoaren med melodier man minns.
Gamla och nya, i huvudsak kända melodier,
korta, långa, snabba, långsamma. Alla kan
sjunga eller tralla med i någon låt! Ta till
exempel ”Hello Mary Lou”, Lasse
Dahlqvists ”O boy, o boy” eller varför inte
”Side by side”, ”Gunnar Wägmans visa” eller
någon trevlig countrylåt. För närvarande har
vi följande kategorier av låtar på vår
repertoar:
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Schlager
Visor
Pop/rock
Gamla svenska (t ex Taube, Lasse Dahlqvist)
Evergreens
Country
Irländskt
Egna låtar
Säsong (t ex julsånger)

VÅRT UPPLÄGG
Vi är en underhållningsorkester och framträder oftast i ett, två eller tre stycken 45minuterspass. Vi anpassar oss naturligtvis i möjligaste mån till arrangörens (kundens) önskemål
men spelar och sjunger helst inför sittande publik. Låtarna blandar vi gärna med glatt
mellansnack och en och annan rolig historia om tillfället passar. Litet allsång och några
snapsvisor leder vi gärna. Våra scenkläder varierar från strikt helsvart till mera färgglad
kostymering. Vi har egen ljudanläggning, som vi ställer upp själva på ca 45 minuter. Egons har
hittills framträtt vid en rad olika arrangemang i och runt Gävle/Sandviken. Det är naturligtvis
jätteroligt om det fortsätter så, men vi ser också gärna att vi får komma litet längre ut i landet.

HEMSIDA
På vår hemsida egonskvartett.se kan ni läsa mera om oss och vår bakgrund som kvartett, titta
på bilder samt även lyssna på några smakprov.
KONTAKTUPPGIFTER
Om ni vill ha tag i oss, ring eller eposta:
Lars Andersson (i mitten), 070-222 81 25, larsandersson10@spray.se
Sören Almgren (till höger), 070-547 23 06, soren.almgren@gmail.com
Erik Wiklulnd (till vänster), 070-343 61 36, erik@wowmusic.se
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ÖVRIGT
Vi har samlat epostadresser på olika sätt och kanhända några inte stämmer, varför detta
utskick kanske hamnar hos fel person i någon förening. Vi ber er att ha överseende med detta
och ser gärna att ni, i så fall vidarebefordra detta brev till rätt person eller funktion. Tackar på
förhand!

