Skyscraper är
Sveriges nya
unga pojkband
som precis
slagit igenom

Det naturliga stoppet mellan
Göteborg och Marstrand

Bandet består av killarna Isak Pettersson 12,
Vilhelm Buchaus 13, Anton Kyldahl 15 och
Andreas Palm 15. Anton bor på Bohus Björkö.
Han gillar att spela fotboll, sjunga och vara
med kompisar. Anton är mycket musikalisk
och har sjungit i några år nu. Han har tagit
lektioner hos en sångcoach och deltagit i
flera artistcamper, uppträdanden och talangtävlingar.

Bensin & Diesel (utan RME)
Aspen Alkylatbensin
Gasol & Olja • Båttillbehör
Presentartiklar • Fiskeutrustning
Marina kläder • Glass & Dricka
Välkomna!

Anton: –”Grabbarna är som bröder för mig
och jag är så glad för alla runt omkring oss
som stöttar och hjälper till. Man kan säga att
vi är en stor familj. Hoppas du vill joina familjen och bli en scraper du med! Jag hoppas
också att vi ses någonstans i Sverige snart!”
Det har vi möjlighet till nu när
de uppträder på Hönö Sportsbar
i sommar.
Skyscraper bildades
under Stage Academy
Anton Kyldahl från Björkö och bandet
Camp 2013 en
Skyscraper uppträder på Hönö Sportbar
artistutbildning
i juli, se annons sid 31
Foto: Olle Melkerhed
och sedan dess
har de uppträtt
på en mängd
olika scener.
Allt från småscener till
stora
scener
som
Kungsträdgården
i Stockholm.
Killarna sprider mycket glädje
De har mottagits med öppna
omkring sig både på och
armar av både barn, ungdomar
bredvid scenen. De uppskatoch vuxna. Killarna sprider
tas mycket av arrangörer och
mycket glädje omkring sig både
människor som de har träffat
på och bredvid scenen. De uppskattas mycket av arrangörer och under den korta tid de varit
ett band/grupp. Första singeln
människor som de har träffat
Erik
”HAPPY” släpptes den 27/2
under den korta tid de varit ett
2015 – efter ett par timmar
band/grupp.
Skyscraper har även medverkat knep den 1a platsen på Itunes
i TV program som bla SVT Fre- listan! Alla fyra killarna gillar
dagskväll med Malin och synts i sport, vänner och tjejer men
media bland annat i KP, Expres- det är ändå musiken som ligger dem närmast om hjärtat,
sen, Juicyplay, Frida, Glitter,
och trots att de är i olika åldrar
Julia. De har även medverkat i
Talang Sverige och Lilla Melodi- och bor på fyra olika platser i
Sverige så har de enats genom
festivalen 2014. Under sommamusiken och de satsar nu allt på
ren 2014 genomfört en mindre
gruppen/bandet Skyscraper där
sommarturné där de mottagits
med öppna armar av både barn, största drömmen är att få åka
på världsturné.
ungdomar och vuxna.

Mån–fre 10–19, lör 10–17, sön 11–17
Skarvikshamnen på Bohus-Björkö
www.bjorkoskeppshandel.se
tel 031- 96 12   49
Kortautomat öppen dygnet runt

Björkö
Hembygdsgård
Sommartid öppet lördagar
14.00 till 17.00
Kolviksvägen 3 Björkö
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