
 

 är en duo som låter som en hel                                                                
orkester och har en bred repertoar. 

Vi spelar covers till dans och har musikprogram för sittande publik. 
Passar till möten, fester av olika slag m.m.  

Besök vår hemsida: www.stayclose.se  där kan du höra hur vi låter. 
 
 

070-246 42 98  0705-95 15 15 
Kenneth Holmgren - Monica Åkerblom 

Minns Ni dessa begåvade, härliga, 
svenska sångerskor? Thory Bernhards, 
Brita Borg, Anita Lindblom, Alice Babs m.fl  
Vi berättar om dem, sjunger och spelar 
sångerna de gjorde kända. 

Och så Herrarna… Harry Brandelius, 
Gösta "Snoddas" Nordgren, Lasse Lönn-
dahl, Povel Ramel, Lasse Dahlquist,  m fl.  
Vi berättar om dem, sjunger och spelar 
sångerna de gjorde kända. 

Julvisor varvade med korta julberättelser 
                        När granen har tänts och doften av skinka 
                                 och pepparkakor börjar sprida sig –  
                                       ...då är julen här.  
                                  Vi tänker nostalgiskt på fridfulla jular,  
                                  men hur var det egentligen förr?  
Detta är ett program som är både finstämt och roligt. 
Naturligtvis avslutas det med O. Helga Natt. 

14 av Ted & Kenneths härliga låtar kom-
mer vi att spela och dessutom får ni höra 
lite om deras uppväxt och arbetet med 
musiken. Ni minns väl… Jag vill ha en 
egen måne, Eiffeltornet, Satellit, Himlen 
är oskyldigt blå, Oh, vilken härlig dag och 
Låt kärleken slå rot m fl. 

 

                             (och trubadur) Dansrepertoaren består av 
populära, danvänliga, varierade låtar från 1950/60-talet fram till 
idag. Covers som går utmärkt att både dansa och lyssna till. 
Blandad kompott av lite Schlagers, Rock, Pop, Country, och 
Radiohits. Om ni vill dansa lite vals, schottis, tango eller en 
hambo så finns det också. Framförs med bakgrundsmusik. 

Vill ni höra bl.a. ”Jag tycker inte om dig”, 
”Du är den ende” och ”Musik ska byggas 
utav glädje”? Då ska ni naturligtvis välja 
det här programmet.  
Vi framför hennes låtar och berättar om 
den kloka människan Lill. 

A great, big, beautiful hunk 
of  forbidden fruit!   

...beskrev en flicka honom första 
gången hon såg honom uppträda. 
Men från början var han en blyg 
grabb som älskade musik och be-

undrade gospelgrupperna som sjöng i kyrkan hans familj 
tillhörde. Till slut vågade han prova lyckan i skivstudion… 
Vi spelar låtarna och berättar om hans liv. 

Man kan även ha ett av musikprogrammen på sin födelsedags-
fest. Alla vill ju inte ha dansmusik, utan önskar kanske att 
bjuda sina gäster på musikunderhållning i annan form. 

http://www.stayclose.nu/

