Pressemelding Vestlandsfanden ny DVD

VESTLANDSFANDEN ”OPP MED HENDENE” Katalognr: RDVD1201
Vestlandsfandens nye live DVD "Opp med hendene" er nå i salg. Her får du de fleste kjente
sangene fra Vestlandsfanden servert i usminket folk-rock innpakning med solid trøkk.
"Plukka plommer i Hardanger", "For livets glade gutter går solen aldri ned" og Postmann
Postmann blir levert i glimrende originalversjoner. "God som gull", "Brenn alle bruer" og
"Ytterjakka" er ”klassikere” som de aller fleste vil nikke gjenkjennende til. Et utrolig bra folkrock band, som har overlevd de fleste, viser seg fra sin beste side.
Vestlandsfanden er et sjeldent bra liveband som mange har forsøkt å etterligne uten hell.
Reidar Brendeland på vokal og gitar og Ivar Woxmyhr på fele og fløyte har stått i front i flere
tiår. Gutta i kompet er rocka og presise så det holder. Sid Ringsby på bass (Ken ”Uriah
Heep” Hensley, Tindrum, TNT) og Thomas Dulsrud på trommer utgjør en bred og solid
grunnmur for keyboardist Arne Martinussen (De Derre,Hjerterknekt) og Andreas Berg på
gitar. Sammen utgjør de et slagkraftig folk-rock band som feier de fleste band av banen
allerede i første sving.
Konserten er innspilt i Vossasalen, Park Hotel Vossevangen på Voss. Dette er første gang
Vestlandsfanden har laget en live DVD. Vestlandsfanden har i alle år vært kjent som et av de
beste liveband i Norge. Nå kan du selv oppleve folk-rock bandet i fri dressur. Når
Vestlandsfanden kommer dundrende langs veien med følget sitt er det bare å låse dørene –
eller hive seg med på moroa.
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