
En helgjuten platta för Er som vill ha dansmusik och känna den riktiga countrytraditionen från förr. 
Några svaga spår nns icke. Mona ”Carter”Gustafson har gjort det igen.            Får Jag Lov

Mona G är tillbaka!
Blame it on your lyin´heart

Crying time

Yellow roses

Tennessee Waltz

Som ljuset på min jord

Blue eyes crying in the rain

If you love me let me know

Forget me not

Let your love ow

Your cheati´n heart

Every little thing

Mona G har efter förra årets succéalbum "Countrypärlor 1" och tv-serien
"Dansbandsbrudar" etablerat dig som en av Sveriges absolut främsta countrysångerskor.

Nya albumet innehåller precis som namnet på albumet anger en rad välkända countrypärlor.

Mona tolkar kärleksfullt t,ex "Let your love ow", "Tennessee Waltz" och "Forget me not",
totalt elva låtar där en sticker ut - nämligen "Som ljuset på min jord", enda låten som Mona
sjunger på svenska och som hon dessutom skrivit själv.

På det sätt Mona tolkar de här klassiska countryfavoriterna når hon höjder som tangerar många av
de stora amerikanska  countryartisterna.

Producent och arrangör är Dennis Lagerkvist.

Scranta Grammofon AB Tel: 0586 - 560 30 E-Mail: info@scranta.se , www.scranta.se

Mona G  Tel: 070 - 245 63 53 info@monags.se , www.monags.se 

I klassen svenska countrysångerskor tillhör Mona G eliten.                                Vämlands Folkblad

Jag gillar hennes känslosamma röst som ger lite extra och passar väl in på countryn.                Hallandsposten

Inlevelsen är hundraprocentig . Monas mjuka röst går direkt till hjärtat.                          Blekinge Läns tidning

Mona är vår inofciellt krönta countrydrottning.                      Vetlandaposten 

En helgjuten platta för Er som vill ha dansmusik och känna den riktiga countrytraditionen från förr. 
Några svaga spår nns icke. Mona ”Carter”Gustafson har gjort det igen.            Får Jag Lov

Mye bra studioarbeid er blitt gjort med denne plata og jeg syns Mona gjør en optimal innsats med vokalen som vanlig.
Som vokalist syns jeg Mona er i ypperste klasse.                     For Swingende Norge 

Recensioner

Supportrarna lär inte bli besvikna, Mona befäster sin ställning som väletablerad låtmakare           Smålandsposten 

Nytt album  ”Countrypärlor 2"
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