Aktiviteter i 2008
Vi hadde tenkt at 2008 skulle bli et noe roligere år for oss enn 2007, men så dukker det stadig opp nye muligheter. Konserter og oppdrag for forlag. I tillegg til at Egil nå
har fast ansettelse som forvaltningsrevisor og Elin jobber på prosjekt i Norsk visearkiv. Dessuten har det vært spennende bokprosjekter som skal ut i 2009. Vi har det
kjempegøy, men går glipp av mange TV-kvelder. Det er ikke så stort tap.
Vi legger ut bilder litt i rykk og napp - tida strekker ikke helt til. Men besøker du oss med jevne mellomrom, vil du stadig finne noe nytt. Og vår CD Dans med Prøysen er
fremdeles å få tak i (se framsida vår)!
I tillegg til konsertene vi har bilder fra har vi avholdt en lang rekke andre konserter - for barn, for familier, for voksne og pensjonister. Vi har vært på institusjoner, i
organisasjoner, i fødselsdagselskaper, på kulturhus og i gymnastikksaler og på store utescener. Så de konsertene du ser dokumentert under er bare en liten del av alle de
morsomme oppdragene vi har hatt over hele landet i 2008.

Nye bilder og nye instrumenter
I år fikk vi også den nye Strand-gitaren med
Og så en takk til Sandnes Media som lagde denne flotte
Her er det nye pressebildet som Marianne Otterdahlnylonstrenger - så nå spiller vi strand-gitarer, begge to!
plakaten som skal brukes til barne- og familiekonserter.
Jensen tok av oss i høst, og som er brukt som plakater. Fantastiske ungdommer som lager utrolig gode
Det er utrolig så mye fint de får til!
instrumenter!

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Julekonserter på Nittedal Bygdesamling, gamle Hagen skole, 21. desember 2008
Her hadde kultursjef Rune Winum virkelig gjort en kjempejobb. Det kom masser av barn og voksne som ville høre fortellingen om Snekker Andersen, som Elin leste, og
barnesanger. Og denne gangen hadde vi fått med oss Bjørn Elgstøen på trekkspill, så det ble masse musikk. Dette er et førjulstiltak som vi håper kulturkontoret fortsetter
med.

Julemarked i Sandefjord, Hjertnes kulturhus, 20. desember 2008

Dette var et koselig arrangement (samarbeid mellom Sandnes Media og Hedrum historielag), der folk kom og gikk,
lærte historie og håndverk, og lyttet og sang med på barnesanger. Og noen av barna vi hadde besøkt i Sole

barnehage i Sandefjord dagen før kom og hjalp oss å synge.

Lambertseter, 28. november 2008

Hobøl bo- og behandlingssenter, julebord 2. desember 2008

En fin og intim sal der folk både lyttet og sang med. Dette var en kjempemorsom jobb, og endelig fikk vi tatt bilde der vi bruker vårt nyeste instrument: En svensk lutt
Gøy.
som klinger nesten som ei engle-harpe! Fantastisk instrument, men litt vrien å bruke.

Hjem og hobby (Norges varemesse, Lillestrøm), 22. november 2008 - ettermiddag
Set var fryktelig morro å bli spurt om å delta på stand til Hornaas Musikk på messa - og her møtte vi Kjetil Skaslien (trekkspill), Petter Stangjordet på trommer og så ble
det tid for en liten ukulele-duett mellom Egil og Steinar Ofsdal. Vi fikk desverre ikke noen bilder da vi dro til med sanger sammen.

Bokmessa (Norges Varemesse, Lillestrøm), 22. november 2008 - formiddag

Litteraturhuset, 7. desember 2008

Gøyalt å synge for Gyldendal forlag på bokmessa i Lillestrøm. Hele tiden var det folk som kom og gikk, lyttet og
sang med i den lille barnekroken.

Det var virkelig gøy å få holde barnekonsert i
Litteraturhuset, og her kom barn i alle aldre!

Skyttas venner, 30. oktober 2008

Lillestrøm kultursenter, 6. november 2008

Fullt i kantina da Skyttas venner inviterte til konsert Dette er et flott tiltak med konserter på dagtid for pensjonister (og andre) i det gamle kultursenteret i Lillestrøm. Vi
med oss. Og folk sang med.
har vært der før, og kommer gjerne tilbake - for her er det stemning og gode vafler.

Konsert på Sokna (ved Jevnaker), 12. oktober 2008
Dette var et spesielt morsomt oppdrag, åpen konsert med full gymnastikksal og strålende stemning. Folket var i skikkelig stemning og sang med så det ljomet.

Konsert på Skedsmotunet omsorgsenter, 23. september 2008
Så mange mennesker har vel aldri vært samlet i dette rommet på Skedsmotunet før - det var bare så vidt det var
plass til oss og instrumentene. Og en fantastisk flott opplevelse var det for oss.

Festival for Proletardiktning i Norden på Ørlandet, 20. september 2008
En fantastisk opplevelse - selv om det ble litt mer slitsomt enn normalt fordi Egil fikk matforgiftning og måtte løpe på WC to ganger under konserten - men vi fikk prøvd
både ståbass og hengebass, og vi møtte nye venner. På bildet til høyre nedenfor sitter vi sammen med en eminent sanger og guide ved Dan Andersson-museet i Sverige:
Linda Rattfelt.

Konsert for Hedrum historielag, Kvelde, 20. september 2008
Her var det virkelig stinn brakke i den gamle låven på Hedrum bygdetun - det var så tett med folk at det ikke var
ledig ståplass en gang. Og en fantastisk morsom opplevelse for oss, i samarbeid med Sandnes Media. Hit drar vi
mer enn gjerne tilbake!

Prøysendagene på Flademoen, Tromøya, 21. juli 2008

Kjempeflott arrangement, og gøy å være med på nok en gang. Og denne gangen var det spesielt moro siden vi
hadde med oss gjengen fra plateinnspillingen (Dans med Prøysen) - og kunne kjøre med full rytme og fullt trøkk.
Kjempefint vær, stort publikum og mye morro. (Bildene over og til venstre nedenfor er publisert med tillatelse fra
Tordis Ødbehr.)

Konsert på Lucky Næroset, 10. juni 2008
Stinn brakke med barn og voksene på Lucky Næroset i Moelv - bygda som klarte å skape blest om seg sjøl og ny
framdrift etter at den gamle skolen ble reddet. Kjempemorsom opplevelse - med tur til de utenkte tankers tådn og
mye annet.

Konsert for frivillige medarbeidere på Gladbakk Aktivitetssenter på Råholt, 20. mai 2008
En fin forsamling mennesker som bruker sin fritid for å bidra til å gjøre livet bedre for mennesker som trenger
omsorgstilbud i Råholt.

Konsert på Cafe Opus på Strømmen storsenter, 7. mai 2008
Gøyalt med konsert i andre etasje på Cafe Opus på Strømmen storsenter, med masse folk og god stemning - en litt
annerledes konsertopplevelse for oss.

Den kulturelle skolesekken, Nittedal 3. klasse alle skolene 21. - 23. april 2008
Også i år ble det en intens rundtur på de sju barneskolene i Nittedal. Barna hadde øvd på sanger på forhånd, laget tegninger og figurer i trolldeig - alt med tema Alf
Prøysen. Spennende å reise rundt med bass og gitar på skolene i hjembygda! Og lærerne har hjulpet oss å ta bilder. Takk!
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Norema seniorklubb, Jevnaker, 17. april 2008
Her var det dansefot og stinn brakke. Veldig artig forsamling da vi møtte Norema Seniorklubb på Vårtreff 2008 på Jevnaker. Folk sang med, de lo - og innimellom danset
de til tonene fra Ringerike Trekkspillklubb med Anita som solist.

Ulvehaugen i Løken - Aurskog-Høland 15. april 2008
Det er alltid moro å komme til Aurskog-Høland, ei skikkelig kulturbygd med lange og gode tradisjoner. Og her på Ulvehaugen omsorgsboliger i Løken ble det en
kjempekveld med sangglade og muntre mennesker. Her kommer vi gjerne tilbake.

Nes Bo- og Servicesenter 13. april 2008
Dette var en skikkelig artig opplevelse! Masse tilhørere - både beboere og pårørende, og det ble kjempefin stemning en søndags ettermiddag. Slike konserter gir virkelig
energi for to omreisende trubadurer! Og Ole Erik Eier tok så fine bilder for oss med vårt kamera at vi tar med mange av dem.

M/S Prinsesse Ragnhild, Color Line, Starlight Nightclub, 4. april 2008
Color Line annonserer med konseptet:
Underholdning - Tett på - der du kan oppleve en
musikals hyggestund med ulike artister. Her deltar bl.a.
Gøran Fristorp, Kirsti Sparbo, Rune Larsen,
Gatesangerne, Bjelleklang, Benny Borg m.fl.
Det var en stor opplevelse å stå i nattklubbens lokaler
og synge for et hyggelig publikum mellom Hirtshals og
Oslo. En veldig annerledes begivenhet for oss, med
luksuriøse omgivelser og meget imøtekommende
betjening. Og en dyktig underholdningsvert, Steve
Lindquist, som også fungerte som fotograf for oss.
Dette gjør vi gjerne flere ganger!

Åpne dager i Gyldendal, 8. og 9. mars 2008
For å vise fram det flotte, nye forlagshuset hadde Gyldendal invitert
til åpne dager med arrangementer for små og store. Vi hadde to
konserter for de små i Hamsun-salen, og fikk oppleve to stappfulle
auditorier med barn og foreldre - egentlig barn i alle aldre som sang
med av hjertens lyst og var med på å skape en fantastisk stemning.
Det er alltid moro å synge for barn, og det er fint å se at det går an å
arrangere tilbud til barn også i en helg der det foregikk store
idrettsprestasjoner i Holmenkollen.
Kjempefint tiltak av Gyldendal som barn og voksne i Oslo visste å
sette pris på.
De fleste bildene har vi fått fra Gyldendal for å bruke på
hjemmesidene våre. Takk!

Kolben kulturhus, Kolbotn, 6. mars 2008
Dette var en annerledes og morsom konsert i et virkelig flott kulturhus. Her var det koselige bord der folk kunne nyte noe godt på fat og i glass mens de dels lyttet til oss,
dels deltok i livlig allsang. Heldigvis var Solveig med oss, og fikk tatt noen flotte bilder!

Nordberghjemmet Oslo, 5. mars 2008
Det var andre gang vi var på Nordberghjemmet for å underholde. Masse mennesker og en god sal å synge i - særlig siden folk var mer enn villige til å være med på

allsangen.

Mattis-Stua Osen, 22. februar 2008
Det var virkelig gøy å komme til Osen og få synge i Mattis-Stua for et vitalt og interessert publikum. Det var en lang kjøretur, men et fantastisk landskap å kjøre i.
Skikkelig moro og et flott alpinanlegg som vi kanskje burde tatt oss noen turer i!

Tilbake

