Ottar Big Hand Johansen
”A big hand for Big Hand!”
- Dagbladet
”Big Hand er den norske klippen.”
- Stavanger Aftenblad

”Like vital som i gamle dager.”
- VG

Norges største countrylegende, Ottar Big Hand Johansen
kunne feire 50 år som plate- og turné-artist i 2015!
Jubileet ble markert med ny CD ”Big Hand – 50 Years On The Road”, et album som fikk terningkast 5 av både VG og
Dagbladet i tillegg til mange andre strålende omtaler. Singelen og videoen ”Starting All Over Again” var i flere måneder
inne på topp 10 på den europeiske countrylisten over mest spilte låter, og mange i Norge fikk også med seg en flott
live-versjon av denne låten på Sommerbåten til NRK.
Her noen omtaler fra radio DJ’s rundt om i Europa:
Hans Nair, Osttirol Radio, Austria - Rating: 10 - “Fabulous track”
Jackie Blair, Country Music & Dance Magazine, UK - Rating: 10 - “Terrific voice”
Rein Wortelboer, Peelgrass Radio, Holland - Rating: 10 - “Great delivery”
Olov Lindgren, Radio Avesta, Sweden - Rating: 10 - “Great to have him back”
Erik Topholm, Country Kanalen Radio, Denmark - Rating: 10 - “Excellent”
Feiringen fortsatte i hele 2016 med turne i Norge og USA, og ble avsluttet med 4 utsolgte kirkekonserter i Bjugn,
Selbu, Sulitjelma og Saltstraumen med sitt nye konsertkonsept Red Mountain Christmas A Country Gospel Concert!
I 2017 slo Norges to største countrysangere Ottar Big Hand og Arne Benoni
seg sammen i duoen «Good Ol´Boys», og ga ut albumet «Benoni & Big Hand».
(Terningkast 5/6 i bl.a.AN) Gutta har gjennomført 25 konserter i kulturhus og
konsertsaler vinteren/våren 2017, og flere kulturhus venter utover høsten. I
tillegg vil Ottar og Bjørn «Southern» Nilsen, gi 2 konserter i Sjømannskirkene i
Torrevieja og Costa del Sol i Spania!
På konsertene får publikum bl.a. høre hans gamle klassikere som bl.a. On The
Road Again, Song For Sulis og Will The Circle Be Unbroken, i tillegg til høydepunkter fra hans nye album. Ved enkelte anledninger utvides hans eminente
band «Nilsen´s Southern Harmony» med gjesteartister som f.eks. Casino Steel
og Claudia Scott.
Ottar Big Hand har tidligere mottatt to Spellemannpriser, med Claudia/Big Hand/Casino for ”Oh Yeah” og for soloplaten ”Game of Hearts”. Det er neppe noen artister i Norge som har flere mil på veien, og dette gjenspeiles i en
trofast landsdekkende fan-base.
Det bør også nevnes at Big Hand har delt scene med storheter som George Jones, Johnny Cash, Waylon Jennings og
Willie Nelson og at han nylig var å se som mentor i Stjernekamp på NRK-TV, i tillegg til å motta Oslo Kommunes
Kulturpris Gamle Oslo for 2014.
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https://www.facebook.com/ottarbighand/

