
HANNE METTE BAND – PRESSESKRIV JUNI 2017 
 
Hanne Mette Band har sitt utspring i Våler i Solør som for første gang så dagens lys i april 
2012. Vokalisten Hanne Mette har gitt ut 4 plater. Som har resultert i 3 
Spellemannsnominasjoner og 1 Spellemannpris. Hanne Mette fikk Spellemann for sin CD 
”Minner” som ble gitt ut i 2013. 
 
En Spellemannpris er den største anerkjennelse en norsk artist kan få – den signaliserer at 
denne artisten ga ut det aller beste albumet i Norge i sin sjanger akkurat dette året, og fører 
alltid med seg stor interesse fra både arrangører, media og publikum. 
 
Hanne Mette Band er publikumsvennlig, nyskapende og kvalitetsbevisst. Bandet gleder seg 
stort over den stadig voksende fanskaren som møter dem på dansefester/konserter. De har 
en tilhengerskare som omfatter folk i absolutt alle aldre og har et repertoar som når både et 
yngre og eldre publikum. 
 
Hanne Mette Band består av: 
 

 Hanne Mette Gunnarsrud, vokal 

 Anders Lauten, trommer 

 Johnny Enger, keyboards/vokal  

 Hallgeir Lie, gitar/vokal  

 Eivind S. Woxen, bass/kor 
 
 
Endelig, 16. juni 2017 slipper Hanne Mette sitt 4 album! 
 
Etter 3 Spellemannominasjoner og 1 Spellemannpris er dette albumet noe det stiller seg 
store forventninger til.  
 
Hanne Mette har brukt to år på å få de rette låtene på plass, slik at hun fortsatt går i en 
retning av å bli mer moderne. 
Hanne Mette og bandet har som mål å være nyskapende og møte et yngre publikum, og 
denne plata er absolutt et steg i riktig retning. Uten at dette skal gå ut over hennes modne 
publikum. 
 
15 moderne låter, fra rolige ballader med alvorlig innhold, til rockete up-tempolåter med 
snert og komiske vinklinger. Alle selvsagt veldige dansbare. 
 
En god blanding av coverlåter og helt rykende ferske låter, skrevet av Hanne Mettes faste 
låtskrivere. Spesielt morsomt er det at en låt er skrevet av HMB´s egen gitarist Hallgeir Lie, 
og at de fleste norske tekster er skrevet av bandets trommeslager Anders Lauten. 
 
Fredag 16 juni er altså dagen. Dere kan kjøpe albumet fysisk ellers finner dere den på 
strømmetjenestene Spotify, Tidal, Itunes osv. 
 
Hanne Mette Band gleder seg veldig til å komme ut i Norge og Sverige for å presentere sitt 



nye album live.  
 
Inntil vi ses og høres, ønsker HMB alle en fortreffelig sommer!! 
 
Hilsen Hanne Mette og gutta ;) 
 

www.hannemette.com 
 
www.facebook.com/hannemette123  
 
tlf. 91 72 78 72 eller mail post@hannemette.com 
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