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Anders Norman 

En väletablerad och omtyckt 
underhållare i elitserien, 
uppskattad för sin lyhördhet 
för publiken och att han 
alltid ”levererar”. Stora som 
små scener. 

Music Quiz 

Anders är uppskattad för 
sina Music Quiz. Mången har 
försökt men Anders är en av 
få som når hela vägen.  
Med lekfullhet, musikalitet 
och glimten i ögat skapar 
han en magisk stämning 
under musiktävlingen  
”Live Music Quiz”. 

   Livemusik när den är som mest levande

 TEL: 0739-47 00 00          INFO@ANDERSNORMAN.COM

ANDERS NORMAN 2022/23

Anders Norman spelar i elitserien. 
Företagsevents, festivaler, after-ski i Sälen och 
Österrike, kompar kända artister och kör 
dessutom sin egen musik med framgång. I juni 
släpptes den 63:e låten ”Lighthouse” om Anders 
Farfar som föddes på Fyren i Falsterbo 1887. 

Bandet kompar kända artister som t.ex Uno 
Svenningsson, Nordman, Eric Bazilian (The 
Hooters), Dan Reed och inte minst Tony Carey, 
som producerat 2 av Normans album. 

ANB uppträder som coverband vid valda 
tillställningar och passar i alla sammanhang såväl 
som mingel eller fest. 

Med Nanne GrönvallMed Håkan ”Nordman” Hemlin Europes trummis Ian Haugland med 
Anders Norman Band sommaren 2022. 

Gå in på www.andersnorman.com för 
liveklipp och videos.
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”-Gåshud att stå på scen med min 
barndomsidol Tony Carey på Sweden Rock”

”Det är en sådan känsla i den här rockmusiken där Norman även  
skickar in americana/country att man bara måste höra mer.”

       Recension av senaste albumet Lifelines.  Tomas Cedergren, rockfarbror.se 20/7-

Anders Norman & Eric Bazilian (The Hooters)

Efter 14 år som musiker på heltid och över 60 släppta låtar har 
Anders Norman visat en beslutsamhet och just den drivkraft 
som behövs för att få över 10.000 Spotify-lyssnare i 90 länder 
och över 1200 städer. Med starka låtar, raspig, hes, ljus röst och 
trovärdighet som låtskrivare finns det en gedigen låtskatt att 
söka i. Senaste releasen ”Lighthouse” om Anders farfar som 
föddes på Falsterbo Fyr släpptes i juni 2022. 

”-Jag har gjort mina 10.000 timmar”, ler Anders och berättar om 
spelningar på Finlandsbåtar, pubar, klubbar och festivaler som 
t.ex- Sweden Rock.  

Med över 50 låtar i bagaget har Norman ett urval av låtar av stor 
variation  som passar båda korta set eller en helkväll med 3 set, i 
alla sammanhang. 
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Gör som 10.400 årliga 
lyssnare i 90 länder. 
Lyssna på Anders 
Norman på Spotify

http://rockfarbror.se


Recension Ystads Allehanda 27/8, Americanafestival Solhällan



Eskilstuna Parkfestival 2017   
Anders Norman Band värmer upp publiken 
innan Hoffmaestro.

Uno Svenningsson                       Anders Norman

För bokning eller press: 

Anders Norman 

Tel: 0739-470 000 
Mail: info@andersnorman.com 

Linda Bengtzing & Anders Norman Band
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