
Presenterer: 

Bente Smaavik Band 
Rockartisten Bente Smaavik har nye utgivelser på gang. I løpet av det 

siste året er tre singler sluppet på markedet og den fjerde er nå klar. I 

løpet av disse utgivelsene har  hun vist nye, spennende sider ved seg selv, 

samtidig som hun videreforedler sine vokale kvaliteter og framstår som 

en enda mer helstøpt og moden artist. 

Tittelsporet fra hennes kommende album «Still Strong» ble sluppet 

22.mai og nå altså «Come To Me» som også slippes på alle digitale 

medier i 27 land.  

Melodi: Victor Borge/Tekst: Bente Smaavik  

Studio: MasterOfPophits 

Produsent: Victor Cito Borge 

Alle instrumenter: Victor Cito Borge 

Gitar: Erik Hammerø 

Plateselskap: H-10 Production 

Bente Smaaviks har lang fartstid innen musikken og hennes musikalske 

karriere strekker seg tilbake til 1978 og punkbandet Per Kleppe og 

Skattesnytera’n. Etter dette gikk karrieren innom band som BS on the 

rocks (gamle Airport fra Stjørdal), Perfect Crime, Four Jets og Blonde on 

Blonde. Sistnevnte band ble i 1989 kåret til ”Årets trønderrocker” av 

Arbeider-Avisa. 

Bente har videre sunget med profilerte musikere og band som bl.a. 

Bernie Marsden (eks-Whitesnake), Joe Lynn Turner (eks-Rainbow og eks-

Deep Purple), Tony Carey (Rainbow), TNT m/bl.a. turne i Japan i 2014 og 

Jan Holberg Project.   

Sin første solo-cd, ”Mature”, ga hun ut i 2004. En av låtene fra denne cd-

en, «Leaves in the wind», lå fem uker på Norsktoppen den sommeren. 

I 2012 ga hun ut sin samle-cd, "1979-2011", som tydelig dokumenterer 

spennet i hennes musikalske karriere, og samtidig viser hvor godt hun 

behersker mange sjangre, selv om hun i sin musikalske sjel definitivt er 

en rocker.  

 



Her finner du Bente Smaavik på youtube:  

Still Strong: https://www.youtube.com/watch?v=dTSHtqr9ogo 

Come to Me: https://www.youtube.com/watch?v=3iZ9Got_Y_c 

16. august 2014 giftet Bente seg meg TNT’s bassist Victor Borge. De ga i den forbindelse ut singeIen 
«Samklang» samme dag.  
 
På vegen med nytt band fra høsten 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fra høsten 2015 er hun klar med nytt band hvor hun framfører både stoff fra Blonde on Blonde, Perfect Crime 
og låtene fra den kommende albumet med tittelen  «Still Strong»  

Bandet består av: 

Bente Smaavik (ex. Blonde on Blonde, Four Jets, Perfect Crime m.fl.) - 
Sang 

Victor Borge (ex. Jack in The box, Autopulver, TNT) - Bass 

Willy Bendiksen (ex. Jorn/Blonde on Blonde, Høst,  FLAX,  Road m.fl.) - 
Slagverk 

Espen Storø (ex. Circus Maximus, samarb. bl.a med Jem Godfry,   

Åge Steen Nilsen m.fl ) - Keyboard   

Erik Hammerø  (ex. Vigilante, i tillegg til mange gitarklinikker) 

Ranveig Seljemark og Chelsea Michelle Wold utgjør koret 

 

Bente Smaavik var en av headlinerne på årets OktoberRock 2015 –  

Les reportasje i AVISA-Sør-Trøndelag: 

http://www.avisa-st.no/distriktet/orkdal/
article10671986.ece#.VOdDm68Jqh0.facebook 

For booking / demo request contact us at Hell Artist Booking 

booking@hellartistbooking.no 

or call +47 92265503 or +47 95224677 

http://www.avisa-st.no/distriktet/orkdal/article10671986.ece#.VOdDm68Jqh0.facebook
http://www.avisa-st.no/distriktet/orkdal/article10671986.ece#.VOdDm68Jqh0.facebook

