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Etter verdens første plateslipp på Lofothavet i februar, og en forrykende
kulturhusturne fra Sulitjelma i nord til Sola i sør vinteren/våren 2017,
er Good Ol´ Boys igjen klar for det norske konsertpublikumet.
I høst vil Norges største duo igjen besøke et utvalg av kulturhus rundt i landet.
Showet til Benoni & Big Hand er en kunstnerisk suksess, med stående ovasjoner overalt hvor de har opptrådt. De nye låtene
sitter som et skudd, kjemien mellom herrene, og stemmene fungerer meget godt sammen, og de har et band som låter
harmonisk og tøft!
Singelen og videoen «Good Ol ́Boys» høsten 2016, raste rett inn på den europeiske country/americana listen Hot Disc 40.
Singelen og videoen «The Life And Times Of A Singing Cowboy» nådde Top 10, og hospiterte på listen i over 2 måneder i
2017! Albumet har blitt belønnet med terningkast 5, bl.a. i Avisa Nordland, og i Fædrelandsvennen i Kr. Sand. Saltenposten
skrev etter debutkonserten i Sulitjelma den 22. februar, at «duoen traff en nerve i det nordnorske publikumet».
De har holdt på så lenge vi kan huske. Etterspurte og folkekjære i hele Skandinavia er de Suliskongen og Lofotsheriffen.
De er Good Ol’ Boys - trygge, hardføre, ramsalte karer med dype røtter i et dramatisk landskap av fjell og jord, hav og strie
strømmer. Begge har enorm respekt for de nådeløse omgivelsene hvor kystfolk til alle tider klorte seg fast, trossa iskald
storm, frådende regn og og illsinte bølger, ofte med livet eller håpet som innsats.
Hver for seg har de delt sang og scene med sine egne idoler, de fremste amerikanske artistene i sjangere fra tradisjonell
western til outlaw country rock. De har kryssa hverandres veier, gått et par av de samme stiene - men aldri samtidig. Ikke før
nå. Sammen utgjør Arne Benoni og Ottar Big Hand Johansen et kraftsenter på vår musikalske arena.
Arne Benoni er en av våre sterkeste tolkere av Jim Reeves’ sanger. Til strålende kritikker turnerte han i 2014 med sin egen
kabaret i forbindelse med 50-års-markeringen for Reeves’ bortgang. Benoni har tidligere samarbeidet og opptrådt med verdensstjerner som Dottie West og Lynn Anderson. Han har til med stått på scenen i Nashville’s legendariske Grand Ole Opry!
I 2015 feiret Ottar Big Hand 50 år som artist, med ny og kritikerrost CD «50 Years On The Road». Blant høydepunkter trekker
Big Hand gjerne fram minnerike opptredener i utallige TV program, på Bluebird Café og Fan Fair i Nashville, 2 Spellemannpriser og hederstitlene Æresslusk i Sulis og Ambassadør for Fauske kommune. Dessuten har den røslige nordlendingen gjort
seg fortjent til Oslo kommunes kulturpris som han ble tildelt i 2014.
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