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Cookies N Beans
The Ballroom Band
Mariestad teater – 24 Maj, Tid: 20:00
Vänersborgs teater – 25 maj tid: 19:30
Hösten 2012 gjorde Cookies N beans och The Ballroom Band tillsammans en
bejublad turné I Finland. I Maj gör banden en repris denna gången I Sverige &
England. Båda banden ser upp till samma musikgudar som tex: The band, Steve
Earle, Lucinda Williams, Dolly Parton osv. Under en vecka I Maj kommer de turnera
tillsammans för att sedan fortsaätta på varsitt hall. Missa inte den här konserten.
“ Vi ser alla fram emot att komma till Mariestad och Vänersborg, senast vi spelade
tillsammans så lyfte taket, så det är bara fortsätta I samma anda. Cookies och
Ballroom tillsammans är en orkan av kärlek och spelglädje!” säger Martin Frontman
som är född och uppväxy i Vänersborg.
Båda banden släpper nytt material våren 2013.

THE BALLROOM BAND
De internationellt hyllade Honky‐ tonk hjältarna The Ballroom Band har hitintills
visat alla att dom kan sin Folk N Country både live och på de tre tidigare
albumen. Senast va det EPn ”Desert tales” som är en roadtrip mellan Mexicos
stränder och Texas ökenlandskap och som lade till Calexico och Surf på Ballrooms
musikpalett.
” The Ballroom Band vaknar med bångstyrigt The band‐skägg på morgonen för att
avsluta sina kvällar i metaforisk, paljettglittrande tuxedo i Glen Campbell‐elegans” ‐ ‐
Arbetarbladet
Hemsida: www.theballroomband.com

Cookies N Beans
Det är inte bara hjärtskärande ballader som bjuds, de levererar även rå, svettig och
alldeles egen musik som du inte kan stå still till! Bland de stora influenserna hittar
man genialiska Dolly Parton, Lucinda Williams, Gram Parson och Emmylou Harris.
Frida Öhrn, Charlotte Centervall och Linda Ström är var och en för sig tre välkända
namn inom svensk musikbransch och tillsammans skapar de magi, både på scen och

på skiva. Cookies N Beans är ett utpräglat liveband med ca 400 spelningar av
skiftande karaktär i bagaget, allt från sunkiga källarhak till Globen och fantastiska
Dalhalla.
Hemsida: www.cookiesnbeans.se
Presskontakt:
Martin Andersson
SPHM productions
mail: martin@sphm.se
Tel: 0736757059

Pressbild: http://www.theballroomband.com/wp‐
content/uploads/2010/10/MG_0518.jpg

