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Offrar släktmiddagar för
karriärens skull
Dansbandet Shake från Timrå är populärare än någonsin med sitt
poppiga och moderna sound.
Publiksnittet har ökat rejält under våren och sommaren.
– Det känns jättekul att vi nått ut till en större danspublik, säger
Lars-Anders Rylander, trummis och kapellmästare i Shake.
Sedan dansbandet Shake startade i maj 2002 har de blivit alltmer
populära bland danspubliken med sitt moderna sound. Mycket tack vare
bra uppbackning från bokningsbolaget Suzanne Zell nöjesproduktion, som
även har Zlips och Svänzons i sitt stall.
– Det är omöjligt att lyckas utan ett bra bokningsbolag, men vi har även
fått mycket hjälp av kollegor i andra dansband.
Älskar publiken
Men de har också jobbat hårt för framgången och har tagit varje spelning
de fått och alltid prioriterat bandet först.
– Alla har gjort stora uppoffringar, missat släktmiddagar, födelsedagar,
fester och socialt liv. Det enda sättet att etablera sig som nytt modernt
dansband är att spela mycket över hela Sverige. Men vi älskar att stå på
scen och möta danspubliken.
Inga genvägar
Allt handlar om att göra sig ett namn och få ett bra rykte bland
danspubliken, menar Lars-Anders.
– Vi lärde oss tidigt att gör man ett enda dåligt jobb, så tar det 100 jobb
att reparera. Det handlar om att vara professionell på scenen och ge
järnet varje gång. Det finns inga genvägar till framgång i den här
branschen.
Sedan januari 2006 drivs Shake som ett aktiebolag. Bandmedlemmarna
har satsat stora delar av intäkterna från spelningar under åren till
investeringar i ny utrustning samt en turnÉbuss.
– Vi vill utvecklas på alla plan som band och behöver bra material. För att
vara konkurrenskraftig i dag krävs ett helhetsintryck med bra ljud, ljus
och att upplevelsen blir så bra som möjligt.
Skriver egna låtar
Mellan spelningarna förbereder Shake demoversioner av låtar som ska
användas vid inspelningen av ett kommande fullängdsalbum. Skivan
kommer att produceras av Micke Öhlén på Sidelakestudion och Kristian
Thuresson i Zlips.
– Det blir tolv låtar med en blandning av pop- och rock. Målet är att få
med ett par egna spår som vår keyboardist och sångare Peter skrivit.
Sedan blir det en del covers och samarbete med andra låtskrivare.
Förhoppningsvis kan skivan släppas i höst.
I höst spelar också Shake för första gången på dansmarorna i
Örnsköldsvik och Hudiksvall, tillsammans med några av Sveriges mest
kända moderna dansband.
– Marorna är de två största danshändelserna i Norrland och det betyder
jättemycket för oss att vara med där. Men först väntar många roliga
spelningar på logar runt om i Sverige, säger Lars-Anders Rylander.
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