Aktiviteter i 2007
2007 ble et gøyalt og veldig hektisk år for oss. Elin holder på med flere store prosjekter, og vi har hatt en rekke spennende konserter. Men det er ikke alltid det er mulig å
få fatt i bilder fra disse konsertene, så derfor går det gjerne litt tid mellom hver gang vi kan legge ut nytt.

Hektisk høst
Det har vært en usedvanlig aktiv og morsom høst, der vi har kommet ut med CD og Elin har kommet ut med to bøker.

Kjøp CD hos Normann Records eller Norilds
Se mer (og bestill) på Damms forlag
eller lytt og last ned ett og ett spor eller hele CD-en her.

Se mer på Juritzens forlag

Fram mot jul roer det seg noe ned, med en avsluttende konsert på Fretex på hovedkontoret i Oslo. Men før det rakk vi å signere bøker og CD-er på Nittedal Bok og Papir
på Mosenteret i Nittedal. Og vi rakk å bli intervjuet av Romerikes Blad - der fotograf Kay Stenshjemmet sendte noen bilder som vi legger ut her. Takk til Kay!

Selvsagt ble det smaksprøver fra vår nye CD mellom slagene der vi signerte både Dans med Prøysen og de to bøkene.
GØY!

(Foto: Kay Stenshjemmet/RB)
(Foto: Kay Stenshjemmet/RB)
Som den observante titter vil se, så har nå Egil endelig
fått seg en skikkelig god gitar med stålstrenger. Etter å
ha prøvd både Ovation, Taylor, Gibson og en lang
rekke dyre utenlandske merker og modeller dukket det
plutselig opp en håndlaget norsk gitar som bare kan
beskrives på en måte: FANTASTISK!
Gitaren er en Strand gitar - og du kan besøke
hjemmesidene til de eminente gitarmakerne ved å
klikke nedenfor. Fantastiske gutter med fantastiske
instrumenter.
(Foto: Kay Stenshjemmet/RB)

Besøk Strand Guitars på Jørpeland.

Konsert på Bergkrystallen eldresenter 28.11.2007

Det var stor stemning og masse folk og en hyggelig dag
på Lambertseter

Jubileumskonsert Prøysenhuset 10 år 23. november 2007

De tre bildene ovenfor har vi fått lov til å bruke på hjemmesidene våre av Marit Elise Lyngstad i Hamar Arbeiderblad. Tusen takk!
Endelig fikk vi opptre med trekkspiller Thomas Nilssen
og sangene fra vår nye CD "Dans med Prøysen Greieste Hits 2". Det var et stort program på 2 timer,
hvor vi tok oss av en halv time med kjente og ukjente
sanger med god dansefot. Som Hamar Arbeiderblad
skrev: "Et naturlig høydepunkt i konserten ble
avdelingen med Elin Prøysen, Egil Johansson og
Thomas Nilssen."
Til venstre ser dere faksimile av oppslag i
Gudbrandsdølen Dagningen - til høyre faksimile av
oppslag i Hamar Arbeiderblad.

Øyerenprisen 2007 til Elin og Egil
Snakker om overraskelse: Vi mottok Øyerenprisen 2007 på Fetsund Lensemuseum under årets Øyerendag 2. september 2007.
Øyerenprisen er arbeiderbevegelsens kulturpris på Nedre Romerike, og vi ble både rørt og svært stolte over å motta denne anerkjennelsen. Prisen ble overrakt av
statssekretær Hallvard Ingebrigtsen som erstattet kulturminister Giske som dagens hovedtaler. Et flott diplom, et nydelig maleri - og både verbale og virkelige blomster. Vi
kvitterte med Trippe tripp, Gunvor Smikkstuguns sang fra filmatiseringen av Trost i taklampa. En virkelig stor dag for oss på Fetsund lenser! Tusen takk.
Her kan du lese hva Romerikes blad skrev.

Juryformann Arvid Ruus overvåker at statssekretæren
Fint diplom og flott maleri med motiv fra lensene.
gjør alt riktig

To lykkelige trubadurer takker for prisen (bilde fra
internettavisen til Romerikes Blad).

Arbeiderpartiets valgkamp 2007
Også i år ble vi engasjert til en lang rekke opptredener i forbindelse med valgkampen i regi av kommunepartier og Akershus Arbeiderparti de siste fire ukene før valget.
Turen vår har gått til en lang rekke kommuner i østfylket - mest Øvre og Nedre Romerike. Her er noen stemninger fra Sørumsand og fra Sundet i Eidsvoll

Raasjødagen 19. august 2007
Et kjempekoselig sted på en hyggelig dag - skihytta ved Raasjøen - da sola skinte mens vi sang, og regnet kom så vidt etterpå. Folk koste seg tydelig, og det gjorde vi også.

Sangene i våre hjerter - platestudio 7. - 13. august 2007
Elin kommer med ei stor sangbok på Damm Forlag i oktober 2007, basert på de sangene hun har fått ønsker om i spalta i Familien med samme navn. Det blir ei
kjempeflott bok med litt informasjon om alle sangene, med noter og tekster - og her vil mange få seg overraskelser når de ser at mange sanger vi trodde var tradisjonelle
faktisk har både forfatter og komponist med kjente navn.
Og så hadde vi kommet med ideen om å spille inn ett vers av alle sangene på CD som er med i boka. Og det blei en utrolig utfordring - 141 sanger skulle inn på plata, og
vi jobbet nesten sammenhengende i fem døgn! Godt med et hyggelig studio (Quille studio i Fet).

Tommelise barnehage 9. juni 2007
Kjempekoselig besøk i Tommelise barnehage på Nesodden på en veldig varm og fin dag. Mange foretrakk å sitte i skyggen, men noen holdt ut i den steikende sola. Og
alle sang med av hjertens lyst - ikke minst barna sang så det var en fryd. Kjempekoselig!

Den kulturelle skolesekken - 4. og 5. juni 2007

Det har begynt å bli en tradisjon. Når skoleåret nærmer seg slutten, er vi der med Prøysen-program. Denne gang for 3. og 4.klassene. På forhånd har elevene lest om teskjekjerring
og tegnet henne. De har også øvd på noen sanger som vi synger sammen. Programmet var tett, med sju skoler på to dager.

Mandag 4. juni kl. 08.45-09.30: Hagen skole. Her satt elevene
... og vi fikk synge i en sal med flott akustikk.
i det nye amfiet på skolen og sang villig med ...

Kl.10.15-11.00: Kirkeby skole. Med over 100 elever
gymsalen tas i bruk.

Kl. 11.45-12.30: Holumskogen skole. Ungene var godt forberedt og hadde mange spørsmål de ville ha svar på. Vi fortalte om teskjekjerringa og snakket om bøker om henne på
andre språk.

Kl. 13.00-13.45: "Stinn brakke" på Ulverud skole.

Tirsdag 5. juni kl. 09.15-10.00: Musikkrommet på Slattum
er alltid hyggelig å komme til.

Med så mange sufflører gjelder det å holde tunga rett i
munnen!

Og vi synger ................

.......... og synger til tross for slitne stemmer etter dagen før

Kl. 11.15-12.00: Gymsalen på Rotnes skole med ivrige barn.

Det er lettvint med publikumsplasser når gymmattene
kan brukes.

Kl. 12.30-13.15: Sørli skole ønsket velkommen på denne
måten.

Det er alltid koselig på Sørli. Fine tegninger og
markblomster skapte en fin ramme rundt konserten.

Og ungene var som vanlig med på notene.

Konsert i Bærum kulturhus, Sandvika, 24. mai
I regi av Akershus teater har vi fått besøke flere kulturhus med "Prøysen for to"- programmet vårt. Denne gangen var turen kommet til det rare, skakke og spesielle
kulturhuset i Sandvika. Det var moro å oppleve dette Snøhetta-tegnede huset som vi hadde hørt så mye om. Koselig publikum og god stemning. Og i Budstikka fikk vi
terningkast 4. Og lydtekniker Kamran Dolati var også en meget dyktig fotograf. Sjelden vi får så mange flotte bilder!

Åslund sykehjem 15. mai

For andre året på rad var vi invitert til Åslund sykehjem i Ås på hyggekveld to dager før 17.mai. En koselig tradisjon.

Dansefest med Over Stok og Steen på Kilde i Løten 12. mai
Når Over Stok og Steen inviterer til cd-lanserings-dansefest med mulighet for å være med og synge og spille til dans, sier vi ikke nei!

Her har Frode Slupphaug overtatt gitaren og lagt

kontrabassen til side, Thomas Lomundal venter på å
sette i gang på fela, og Thomas Nilssen venter i
bakgrunnen med trekkspillet.

Egil trakterer sin fretlesse Cort-bass....

Her bistår Ronny Kjølsen oss på trekkspill.

Utrolig moro å synge mens folk danser!

Elin synger.......

.... og publikum danser.

I studio igjen i april - og nå nærmer det seg ferdig CD

Elin strekker seg etter de høye tonene.

Teknikken fungerer fint, jevnt og trutt.

Thomas Nilssen trakterer belgen med stor sikkerhet.

Egil trakterer ståbass, og ...

litt hengebass innimellom.

Vegard er tryggheten sjøl på gitar.

Fantastisk moro på Ivar Aasen-tunet i Ørsta 11. april - med 300 barn på konsert

Barnehagen Barnas Vel hadde arbeidet med Prøysen-stoff i lang tid, og øvd inn en lang rekke kjente sanger som de framførte sammen med oss. De hadde også laget fine
drakter så de kunne spille rollene fra de aller fleste sangene. Her var både harer og ekorn, pusekatter og gamle damer.

Jeger Bom Bom stilte med gevær, og det var både blomster og høner i kurven. Og i salen satt det 150 barnehagebarn to ganger, og de var også ivrig med på sangene.
Kjempegøyal opplevelse for oss - sjøl om det ble mye tull med flyreisen opp og ned. Slikt er glømt når en møter så mange flinke og hyggelige unger fra hele distriktet.

Konsert for Utdanningsforbundets pensjonister på Prøysenhuset, 8. februar 2007

Kjempeartig gjeng og et veldig godt publikum i Solvang Kafe - et godt lokale for akustisk sang og musikk. Alltid gøy på Prøysenhuset!

Tilbake

