Så gør de det igen – Danmarks populæreste danse-partyband Kandis, er nu klar med et helt nyt
studiealbum med 17 nye sange. Endnu engang et forrygende stærkt album, som indeholder alle de
momenter et moderne Kandis album skal have. Med et touch af Johnny’s store personlighed samt de
stilarter Kandis har haft succes med de seneste år ; Traditionel Kandis-stil , Country-Pop/Rock samt Tysk
schlager stil. Musikken er som altid, virkelig velproduceret af Søren Bundgaard. Trackliste : Nu Tænder Jeg
Lys – Jaquline – Pokémon – Kurs Mod Fjerne Kyster – Tusind Tårer – Joana – Whiskey On The Rocks – Hi-DeHo – Du Er Alt For Mig – Movie It – Touch By Touch – Kære Bedste Ven – Måneskin I Texas – Levis 501 –
Tænk Om Væggene Ku’ Tale – Bar’ Syv Synder – Brev Fra Mississippi – Mexico, Magarita – Bonustrack: Party
Bier-Medley (Hey,Baby – Polonäse Blankenese – Anton Aus Tirol – Cowboy Und Indianer – Helikopter)
Kandis kører nu på 28. år her i 2017 og glæder sig til at komme rundt i hele Danmark og ligeledes med små
turneer i både Sverige, Norge og Tyskland, for at præsentere de mange nye hits på KANDIS 17. Med en
kæmpe scene og koncert produktion er Kandis ligeledes garant for en stor koncert oplevelse, hver gang de
giver koncert. Derfor har Kandis igennem de mange år opnået en utrolig stor popularitet overalt hvor de
optræder blandt det store trofaste publikum, som følger dem overalt. Kandis musikken spreder glæde og
smil blandt publikum og de fire musikere giver publikum en unik oplevelse, hver gang de går på scenen med
deres iørefaldende sange. Så Kandis er selve indbegrebet af det legendariske udtryk ”Festen uden ende”.
KANDIS er: Johnny Hansen - sang, guitar - Jens Erik Jensen - keyboard - Jørgen Hein - bas - Frank Thøgersen
– trommer.

