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Familiebedriften Bjørns Orkester ga i 2009 ut sitt 6. album ("Ta vare på livet"), medregnet 
samlingen "Bjørns beste", og befinners seg på alle måter i det absolutte toppsjiktet blant 
landets danseband. I hjemfylket Møre og Romsdal har de lenge hatt heltestatus. Det kan 
meget vel fra starten skyldes bandets første og muligens fortsatt en av deres mest 
populære låter "En rose i rosenes by". En skikkelig hyllest til hjemtraktene generelt og 
Molde spesielt. 
Men fra å være et svært populært fenomen i Midt-Norge har Bjørns Orkester for lengst 
også gått over i de anerkjente og virkelig etterspurtes rekker - de spiller over hele landet 
og på de største festivaler og gallaer. 
De har delt scene med alle de som er enda mer etablerte, som Ole Ivars, Ingemars,  
Scandinavia, Anne Nørdsti, Roland Cedermark. For å nevne noen.

I skrivende stund er det absolutt ingen ting som tyder på at populariteten skal avta. Bjørns 
Orkester har muligens en forse i forhold til mange andre band: En unik kontakt med 
publikum! Jordnære, inkluderende venner - ja, her får fansen mer enn det er lov å be om 
også på det sosiale området! Ikke så rart da at fanskaren bare øker i omfang!

BJØRNS ORKESTER BESTÅR AV:
Bjørn Kalvatsvik: Trekkspill, tangenter, sang, kor
Mathias Kalvatsvik: Trekkspill, tangenter, sang, kor 
Johnny Kalvatsvik: Trommer, sang, kor
Jan Erik Bang Småge: Gitar, sang, kor

Far Bjørn, to sønner og vennen Jan Erik. Fansen håper at Bjørns Orkester skal vare 
lenge kan man lese seg til på bandets gjestebok. Hvilken familietragedie det ville bli hvis 
det motsatte skulle skje! Men ingen fare, de tar like godt vare på hverandre som de tar 
vare på sine tilhengere! De setter rett og slett pris på tilværelsen. Og skulle du møte deres 
karakteristiske klenodium av en buss på din vei: Tut og vink!
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