
Restaurang Amici, Kungälv 



Hej! 

Under större delen av 70-talet var jag sångare i dansbanden Jerry Greens från Västerås och Eldorados 

från Eskilstuna. Efter turnerande på dansbanor från Kalix i norr till Beddingestrand i söder så avslutade 

jag 1979 dansbandstiden, men gav mig då själv löftet att den dag jag blev pensionär skulle jag åter ge 

musiken full tid. Så har det blivit och efter en mycket lyckosam rivstart 2011 med silverplats i                

PRO-stjärnan så är det nu countrymusik som gäller för hela slanten vilket är den musikstil som ligger    

mig varmast om hjärtat. 

Jag spelar idag som One-Man-Band vid mina framträdanden. Har inspelade musikbakgrunder som jag   

arrangerar och skapar i min egna studio i Kungälv. Spelar covers på gamla välkända goa countrylåtar av 

de stora countrystjärnorna och mina egenskrivna sånger som mestadels är på svenska. Jag gör mellan  

50 -60 spelningar om året  och här kan du se ett litet axplock på där jag varit och återkommande spelar 

på.  

Har släppt sju CD-album sedan 2015, både covers och mina egna sånger, och det svänger gott om musi-

ken då det är studiomusiker från Nashville som spelar på bakgrunderna.  Många av mina egenskrivna 

sånger spelas flitigt på många lokala radiostationer och till min glädje har även flera sånger hamnat på 

radiostationernas topplistor och där stannat som allra bäst i hela 31 veckor. 

Ingenting är roligare än att spela inför sittande publik ”live” och att nu få resa runt och göra det är verkli-

gen grädde på moset i mitt musikliv. 

På min hemsida kan du se om jag framöver är i närheten av där du bor och spelar. Om inte så kan du 

höra av dig så kommer jag väldigt gärna även till er och spelar mina countrysånger. 

Benny Jannerbrink 

Benny bjöd på en 

bejublad 

Countrytimme 

PRO Lergöken 

 

ABF Konsert, Mimers Hus, Kungälv 2 



En fantastisk underhållare som vi 

vill höra mer av 

PRO Lundby-Bjurslätt 
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Hjärt-Lung. Föreningen, Kungsbacka 

Tack för all härlig countrymusik och 

den sången du  skrivit själv ” Sjung en 

sång för livet” den går rakt in i hjärtat. 

Du  är otrolig och bjuder mycket på 

dig själv. Vi rekommenderar dig 

varmt. 

Reumatikerföreningen i Mark 

 Du måste bara komma 

tillbaka även nästa år 

Benny och spela dina 

countrysånger på  

Sannerudsmarken. 

Tivedens  

Hembygdsförening 

Åby Centrum, Mölndal 
ABF-arrangemang 
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Reumatikerföreningen i KINNA, Mark 

Tack för den trevliga underhållningen 

och dina härliga countrysånger. Synd 

bara att tiden gick så fort! 

Vasa Orden av Amerika 

PRO Brodalen 

Strömkarlen, PRO Trollhättan 
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Tack för härlig countrymusik och 

Proffsig underhållning 

Brålanda Country Club 

 

Inget kunde hindra oss för att 

stå upp och applådera denna 

artist som trollbundit oss! 

PRO Kungälv 

Säterdalens Folkpark, Dalstugan SÄTER 

SPF Seniorerna Lundby, Göteborg 
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Bruksmuseét Surahammar 

Hembygdsgården Fiskebo, Svarteborg, Munkedal 

Suradagarna,  
Folkets Hus, Surahammar 

Café Torpet Skepplanda 2019 

Vi från Svarteborgs 

Hembygdsförening vill 

tacka dig Benny för en 

härlig countrykväll. Av 

alla oss en mycket 

uppskattad kväll med 

härlig sång och musik! 



PRO Kungälv, KVARNKULLEN 

7 Elmia, Jönköping. Bürstner Husbilsklubb 



SPF Svenljunga, Holsljunga Festplats PRO Ale Norra 

COUNTRYMUSIK SOM BERÖR 

Rösten-Gitarren-Musiken är i sam-

klang med varandra och Benny bjöd 

på en musikalisk härlig förmiddag för 

oss på 

PRO Eklövet. 
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Surahammars Hembygdsgård 

Benny underhöll med kända låtar 

i Country & Western stil. Klassi-

ker som ”On The Road Again” 

och ”You Never Can Tell” som 

blandades med några kanske 

mindre  kända sånger men även 

några av  Bennys egenskrivna, 

exempelvis låten Steppa Boots 

som legat på topplistor. Gitarr-

spelet och sången hade fint stöd 

av den bakgrundsmusik han 

skapat i den egna studion.  

Helheten blev en njutbar efter-

middagsstund som uppskatta-

des. 

SPF Hjorten, Alingsås 

9 



PRO Strömstad 
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PRO Smycket, Västra Frölunda 

PRO Lövgärdet,  Angered,  Göteborg 

CABOOSE BBQ, Lynchburg, Tennessee, USA 
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Silverplats PRO STJÄRNAN 

2011 

PRO Hönö-Öckerö 12 



Publiken vid PRO Strömstad riktade ett 

varmt tack  till Benny för hans musik med    

en  riktig lång och hjärtlig applåd. 

Strömstads Tidning 
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Församlingsparken, Avesta 



Adress: Hjortgatan 17, 442 42 KUNGÄLV. Mobil: 070-696 16 12 
Mail: benny@jannerbrink.se , Hemsida: www.jannerbrink.se 
                    www.facebook.com/benny.jannerbrink 

CD-album 2015 –2022 

KONTAKT 

Mars 2015 Februari 2016 Oktober 2016 Oktober 2017 Februari 2020 

Juni 2022 Juni 2022 


