
 

 

  

 

 

 
 

Spellemannprisvinner og folkets favoritt 
Som en av Norges mest populære artister er Anne Nørdsti kjent for sitt følsomme og 
innlevende engasjement i det hun gjør. Dette gjenspeiler også kvalitet på det hun 
leverer, enten det er på plate eller fra scenen. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, 
og hun omfavner både øret og dansefoten. Denne jordnære gardsjenta gir av seg selv 
til folket – og de tar i mot med glede!  
 
Anne Nørdstis stjerne på den norske dansebandhimmelen ble tent med debutalbumet i 2004, og den 
har siden den gang bare blitt større og mer skinnende. Musikken hun spiller er glad og fengende 
dansemusikk som rykker i dansefoten på selv den mest stivbeinte. Men hun gjør også like gjerne 
følsomme ballader som går rett inn i hjerterota på en. Med den ene foten i dansebandleiren og den 

andre i countryleiren er det ikke tilfeldig at nettopp hun er valgt til å gjøre duetter med bl.a. Lasse 
Stefanz, Nordens største danseband. 
 
Fansen strømmer til fra fjern og nær når Anne Nørdsti m/band spiller opp til dans, og det er fans langt 
utenfor dansefolkets verden. Barn, ungdom, voksne og eldre vil så nær innpå Anne som mulig. Som 
den jordnære og naturlige jenta hun er, har Anne en egen evne til å trekke folk til både scenekanten 
og utpå dansegolvet, og lage skikkelig feststemning med sitt genuine engasjement. Og det smitter 

over på publikum! Anne byr på seg selv og oppnår en kontakt med publikum som svært få andre 
artister gjør. Med seg på scenen har hun spilleglade musikere som alle er rutinerte karer med lang 
fartstid i bransjen.  
 
I vår kom Anne Nørdstis sjette album, og hun har solgt over 160.000 plater på  
sju år. I 2007 ble hun den første kvinnelige dansebandartisten noensinne til å  
vinne Spellemannprisen, og to ganger har hun stukket av med Gullskoen,  

bransjens egen pris. Anne er en av de artistene med flest spillejobber i Norge. 
Med sitt talent og vinnende vesen er det lett å forstå hvorfor Anne Nørdsti er så  
utrolig populær blant publikum! 
 
www.nordsti.no  

http://www.nordsti.no/

