
Aktiviteter i  2009
2008 ble et fantastisk år - og det fortsetter og vel så det i 2009. Vi får stadig flere deler av landet - og stadig større variasjon i publikum. Noe av det nye i år er at vi har
spesialisert oss noe mer på familiekonserter og barnekonserter. Og alt dette kommer i tillegg til alle konserter vi har for voksne, pensjonister og på institusjoner. 

De aller fleste bildene vi legger ut kan vi takke hyggelige arrangører for. De har nemlig lånt vårt lille kamera og tatt bildene mens vi har konsertert.

Så gjenstår bare å takke for et fenomenalt 2009 - og ønske dere alle et Godt Nytt År  i 2010!

Julemåneden desember 2009

Det ble en usedvanlig hektisk og morsom julemåned, der vi besøkte både institusjoner, frivillige hjelpere og foreninger og lag. Både alene, men også sammen med Nitelva
spelemannslag. Vi fikk ikke tatt bilder alle steder, men her er noen minner fra denne siste måneden i 2009.

7. desember var det juleavslutning for Folkedanslaget Kjerringa med staven og Nitelva spelemannslag på Utheim grendehus. I korrekt svart/hvitt, som vanlig, men med
nisseluer for anledningen. En veldig hyggelig kveld!

Andre arrangementer i desember:
Vi sang på Hemnes sykehjem i Høland og på
julelunsj for pensjonistene i Nittedal kommune 2.
desember. Den 13. desember var vi på Bjørkås
sykehjem på Kolbotn.

Skedsmo frivilligsentral, Strømmen, 4. desember.  Skedsmo frivilligsentral, Strømmen,  4. desember.

I Ås ligger Granås sykehjem,, som er et veldig hyggelig sted hvor de til og med har en papegøye som elsker å synge med! Her var vi den 11. desember og
storkoste oss! 



Hobøl 8. desember kl. 17.00. Her var vi i fjor også på julebord. Et fantastisk flott tiltak for beboere og pårørende på bo- og omsorgssenteret. Julemat, øl og
akevitt sto på menyen i tillegg til underholdning av oss. 

 

Fjerdingby trivselssenter, Rælingen 8. desember kl. 11.30.  

Vestby sykehjem, Vestby 24. november 2009

En måned igjen til jul, så nå var det tid for å ta fram Romjulsdrøm og Julekveldsvisa. Det ble mye godfot og latter og tårer i møte med beboere, pårørende, ansatte og
frivillige på Vestby sykehjem. Og etterpå dro vi til Skjetten hvor vi hadde konsert på juleavslutningen for Skjetten lokallag av blindeforbundet.

Pensjonistkonserter i Ski og Ås, 19. november 2009



Det var stinn brakke og stor stemning da Ski pensjonistakademi inviterte til semesteravslutning med konsert. Stemningen steg til uante høyder, og for første gang ble det
laget en video fra konsert med oss av Østlandets Blad - den kan du se her. Og vi fikk en meget fin omtale i lørdagsutgaven av samme avis. Her er den.

Og så var Egil tilbake på gamle trakter, på julebord for pensjonister i Ås. Her ble det gjensyn med mange hyggelige mennesker fra dagene da Egil var student på
landbrukshøgskolen i Ås.

Lille Tøyen sykehjem, Oslo, 12. november 2009

Fine lokaler og hyggelige mennesker var det vi møtte på Tøyen sykehjem. God stemning og masse allsang. Og litt
dansing ble det også.

Etterpå gikk turen til Soon viseklubb på kafe Neptun i Son - og et fantastisk møte med viseklubbens medlemmer
og andre. Dessuten fikk vi bevis for at Son-folk er ærlige: Vi hadde glømt igjen vår gode, gamle ukulele på
parkeringsplassen midt på natta - noen hadde funnet den og levert den i kioske like ved. Så den er fremdeles med
oss. Takk til en ærlig finner og til en hyggelig kiosk-betjening.

Kulturuka i Enebakk, Flateby samfunnshus, 7. november 2009

http://www.oblad.no/section/VIDEO/&id=107
file:///Users/egiljohansson/Documents/Egils%20dokumenter/proysen/ostlandetsblad.pdf


Vi har vært i Enebakk tidligere med program for den eldre garde på sykehjem og på eldredagen. men dette var
første gang med familieprogram. Her var det både stort og smått i salen, og sangene satt som et skudd. Det virket
som om de fleste kunne det meste. Vi koste oss skikkelig sammen med publikum, som til og med sang med på
"Det er gemt å bo på landet", og det opplever vi ikke ofte. Her kan du lese hva Enebakk Avis skrev om konserten!

De fine og "julete" kulissene skyldtes en juleforestilling Enebakk barne- og ungdomsteater (EBU) setter opp. De
flinke barna og ungdommene framførte en dramatisert versjon av "Blåbærturen", og det var moro å se dem i
aksjon. Etter forestillingen vanket det blomster til alle aktørene. 

Vålerenga bo- og behandlingssenter, 3. november 2009

Vi var på Vålerenga for noen år siden, og det ble et hyggelig gjensyn med personale og beboere på dette flotte stedet som Kirkens Bymisjon driver. Her er alt lagt til rette
for konsertvirksomhet med både scene og høyttaleranlegg. Og stuvende fullt var det!

Barne- og familiekonserter i Agder Teater i Kristiansand, 29. og 31. oktober 2009

Vi var veldig spente og gledet oss enormt til å opptre på intimscenen på Agder Teater. Og Egil vaar litt nervøs for å opptre på hjemlige trakter. Med konsert for barnehager
på torsdagen og åpen familiekonsert på lørdag fikk vi møte en hel haug med hyggelige sørlendinger i alle aldre - men mest barn. Og det var skikkelig koselig å høre barna

file:///Users/egiljohansson/Documents/Egils%20dokumenter/proysen/enebakkavis-20091112_000_00_00_017.pdf


synge prøysensangene med bløte konsonanter og skarre-r! Det funker veldig bra. Sjelden har vi blitt tatt bedre imot enn på Agder Teater, så her stemte alt. Vi gleder oss
allerede til å komme tilbake.

Sparebankuka for Sparebank 1, Ringerike, Hønefoss 28. oktober 2009

Det var et hyggelig gjensyn med sparebankuka, denne
gang i Hønefoss på Ringerike kultursenter. Salen full av
barn og voksne, og allsangen runget fra lyse
barnestemmer og noe mørkere voksne stemmer. En av
våre første turneer på 70-tallet var i sparebankuka i
Hedmark og Oppland.

Åpen konsert i Trosterudvillaen, 18. oktober 2009

Torsterudvillaen ligger på Trosterud på Oslos østkant, og her fikk vi virkelig møte et publikum i særklasse. Til tross for TV-aksjon med massivt artistoppbud, var stua
stappende full av sangglade og muntre mennesker. Og det er en stor nytelse for artister å synge i lokaler som har en så kraftig og unik akustikk. Og lokaler med så
sjarmerende særpreg som dette er det sjelden man opplever. Vi fikk brukt alle instrumenter - inkludert hengebass og munnharpe. Så dette var GØY!

Konsert for Romsås Pensjonistforening, 12. oktober 2009

http://www.trosterudvillaen.no/index.htm


Det er bare en ting å si om vårt møte med pensjonistene i Romsås pensjonistforening: Fantastisk. Her sto 120 pensjonister i kø for å komme inn i et lokale som egentlig
ikke hadde plass til så mange. Det var bare så vidt det var plass til oss midt inni flokken, og vi hadde det utrolig gøy denne kvelden. Et publikum til terningkast 6!

Eldredagen i Bjertnesaulaen i Nittedal, 9. oktober 2009

Vi har aldri feiret eldredagen i så mange dager som i år.
Siste bidrag var i Nittedal, der det var en fullsatt aula
som ble med på smil, alvor og allsang. Og god
oppvarming av Nittedal trekkspillklubb.

Eldredagen på Klokkergården i Svarstad i Lardal kommune og konsert på Lampeland, 1. oktober 2009

På Klokkegården var det også feiring av eldredagen, og
Svarstad-folket fyllte opp stua i det flotte bygget. Her
ble det kjempestemning med latter og allsang og alt som
hører til på en vellykket konsert. Bildene (utenom
plakaten) har vi fått lov til å bruke av Østlands-Posten,
og det er journalist Inger Lene Omholt Steen som har
tatt bildene. Takk!

Fra Klokkergården i Svarstad gikk turen til Lampeland og
feiring av Grendeaktivitetens 25 års jubileum i regi av
Flesberg frivilligsentral. Og blant gjestene her var
legendariske folkemusiker Hauk Buen og kone (første
bilde). Vi kom desverre for seint til å høre Hauk Buen
spille - da var vi på veien fra Svarstad. Men et hyggelig
publikum var det som møtte oss.



Turne for Larvik kommune, feiring av eldredagen, 29. september til 7. oktober 2009

Det ble en spesiell "høstferie" for oss, i og med at vi skulle rundt på 8 ulike arrangementer i Larvikområdet, hvor 7 inngikk som feiring av årets eldredag. Midt oppi dette
hadde vi flere konserter, blant annet i Svarstad ig på Lampeland (se ovenfor) og i Eidsvoll. Så det ble mye kjøring og masse hyggelige møter med mennesker på mange
steder. Nedenfor har vi bilder fra noen av de stedene vi opptrådte i Larvik-distriktet. I tillegg til de nedenfor var vi også på Bøkeskogen eldresenter, Tårngården eldresenter
og Gloppe eldresenter. Overalt var det fullt av hyggelige mennesker som var med på både morro og allsang.

Fra Bukta eldresenter i Stavern, 29. september. Fra Bukta eldresenter i Stavern, 29. september. Nalum eldresenter, Stavern, 30. september.

Nalum eldresenter, Stavern, 30. september. Kysthospitalet (klinikk for rehabilitering) var litt utenom pensjonistdagen, men et hyggelig bekjentskap i vakre
omgivelser, 30. september.

Her er tre bilder fra Futejordet eldresenter i Kvelde, den 5. oktober.

På Nanset eldresenter i Larvik var det stinn brakke og folk i tre stuer på rekke og rad. Ikke så mye plass å bevege seg på med kontrabassen, men kjempefin stemning.

Familiekonsert Eidsvoll, 29. september 2009



Morsomt opplegg på Panorama i Eidsvoll, der
kommunen hadde høstferie-tilbud til små og store. Og
kultursjefen hadde rigget opp sitteplasser på scena, så
det ble en riktig koselig og intim konsert.

Skedsmo frivilligsentral, Strømmen, 28. september 2009

Et koselig oppdrag i fine lokaler, der vi fikk gjensyn
med vår gamle venn, Gunnar Winsnes. Et hyggelig
gjensyn!

NonStop-Festivalen i Moss, Tivoli Amfi, 19. september 2009

Vi var litt spente på om det gikk an å samle folk til konsert klokka 12 på en lørdag - men det gikk fint. Det rant inn
folk og resultatet ble en fryktelig morsom konsert i et kjempefint lokale. Fin spredning på alle aldre, og allsangen
runget over handlegatene i Moss. Kjempeartig å få være med på et så fint opplegg.

Vi hadde egentlig tenkt oss på munnharpe-festival på
Gjøvik, men nøyde oss med munnharpa i Moss.

Miniturné til Stjørdal, Hitra og Åndalsnes 11., 12. og 13. september 2009 med familieprogram.

Det begynte med en trønderby med regn utendørs og masse sol inne i salen i kulturhuset. Her var det en fin blanding av barn og voksne, og det var ikke vanskelig å få
folket med på allsang og moro. En flott sal og mange mennesker gjorde starten på miniturnéen fin for oss - og så fant vi en fin butikk der Egil fikk kjøpt seg nye klær.
Mannfolk, het butikken. Vi må nok innom der igjen, neste gang vi er i Stjørdal! Og her opplevde vi også at fire (!) generasjoner var på konserten - fra oldemor og rett linje
til oldebarn. Gøy!



Etter Stjørdal (11. september) gikk turen videre til Hitra (12. september) og Kystmuseet. I Ægir-salen møtte vi hyggelige mennesker som ble med på allsang - både barn og
voksne. Ute regnet og blåste det, det var sirkus på øya, og enda var det noen som heller ville være med og synge. Det satte vi stor pris på. Og to supre ungdommer sørget
for lekker lyd og vakkert lys!

Så gikk turen til Åndalsnes (13. september), og vi lurte fælt på om vi skulle komme fram i tide. E 39 var egentlig
stengt - og så ut som et ordentlig anleggsområde. Men lokale hjelpere mente vi kom gjennom hvis vi ikke var
redde for bilen. Så vi tok sjansen og fikk en fin opplevelse i det nye kulturhuset i Åndalsnes.

Kulturhuset ligger i samme bygg som Grand Hotell - og den gang det het Hornet kro fikk Egil sin debut som
pubsanger - for nesten 40 år siden! Morsomt gjensyn

http://www.kystmuseet.no/


Vinderen bo- og servicesenter, Oslo, 10. september 2009

Her møtte vi beboere og besøkende og en utrolig hyggelig betjening som bidro til å gjøre konserten svært vellykket, som vi ser det. Full stemning i salen og mye fin
allsang. Her er det mange kulturtilbud hele året, og et flott sted å komme til for to artister. Vi kommer mer enn gjerne tilbake hit!

Mini Musikkfestival i Son, 5. september 2009

4. og 5. september sto Son i musikkens tegn da det ble arrangert mini musikkfestival for tredje året på rad. Konsert fulgte konsert, og folk holdt koken fra tidlig morgen til
seint på kveld. Vi startet med en 15 minutters barnekonsert på biblioteket, og barn og voksne satt og sto mellom bokreolene.  Et utrolig hyggelig møte med et koselig
bibliotek og et hyggelig publikum!

Arrangør Liv Kreken Kvalnes ønsket oss velkommen. 



Så gikk turen til Galleri Soon med utekonsert, og utrolig nok holdt regnværet seg borte! Folk satt og hygget seg med mat og drikke i hagen, og vi hadde utsikt til båthavna
hvor folk satt i båtene og sto på strandpromenaden for å høre på. Dette var et kjempehyggelig møte med Son!  

Den kulturelle spaserstokken, Lørenskog, 3. september 2009

Denne dagen besøkte vi Finstad bokollektiv og Dovre bo- og servicesenter i Lørenskog i forbindelse med den kulturelle spaserstokken i Lørenskog. Det var to fine
arrangementer, og nedenfor kan du se noen bilder fra Finstad.

Lørenskog bibliotek, 2. september 2009



Lørenskog bibliotek inviterte til konsert med allsang som ledd i den kulturelle spaserstokken. Det ble en utrolig fin kveld, med mye folk og flott allsang. Biblioteket skal
ha all mulig ære av måten de gjennomførte arrangementet på, og for at de klarte å skaffe oss et så stort og flott publikum.

Deltakelse i valgkampen for Akershus Arbeiderparti, 2009

Også denne gangen ble vi engasjert til å opptre i valgkampen, i forbindelse med arbeiderpartiets besøk hos eldre i fylket. Vi var i Rælingen (26. august), på Nesodden (1.
september), på Ski (2. september) og i Nittedal (4. september). Overalt var det både liv og røre, og det var spesielt gøy for oss å komme opp til Døli igjen.



(Foto: Ann Turi Ford , Akershus Amtstidende) (Foto: Ann Turi Ford , Akershus Amtstidende) (Foto: Ann Turi Ford , Akershus Amtstidende)

(Foto: Ann Turi Ford , Akershus Amtstidende)

Myra husmannsplass i Sandefjord, 29. august 2009

Sandar historielag arrangerte sin årlige markedsdag på Myra husmannsplass midt i Sandefjord by. Her var det en lang rekke landlige aktiviteter som veving, spinning,
saftpressing og torghandel med alskens frukt og grønt. Det var tjukt av folk, og værgudene var på arrangørenes og vår side (til en forandring denne sommeren). 

Med Nitelva spelemannslag på Gamle Hvam, 23. august 2009



Vi var med Nitelva spelemannslag og spilte på Gamla Hvam, mens Kjerringa med staven vartet opp med dans. Gøyalt å få være med og spille både gitar og torader.

Allsangkveld i rådhuskantina i Nittedal, 22. august 2009

Som ledd i den kulturelle spaserstokk arrangerte
kulturkontoret i Nittedal kommune allsangkveld i
kantina, og det ble en fin opplevelse med rungende
allsang og hyggelig samvær. (Bildene gjengitt med
tillatelse fra journalist Tor Hjelset i lokalavisa
Varingen.)

Vi spiller til dans - Synøves 50-års-lag 15. august 2009



Det var på Utheim grendehus i bursdagen til Synøve at
vi debuterte som dansemusikere. Med torader og
kontrabass ble det mye hyggelig liv på dansegulvet!

Middelalderuka, Rollag i Numedal, 30. juli 2009

Litt av et konsertlokale - en eldgammel låve der vi måtte se opp for svaler som fløy rundt og gjorde fra seg. Og meter-lave dører gjorde lokalet veldig spesielt. Det var som
tatt ut av "Lillebrors vise": "Taket er lavt, de må stå på kne. Nei, ingen av dem kan stå rett opp og ned". Men med det regnværet som var hadde det ikke vært mulig å
gjennomføre konserten ute. Det bøttet ned. Og innendørs var vi sammen med et hyggelig publikum som sang med så det ljomet i de gamle tømmerstokkene! (Bildene fra
konserten er tatt av Tine Nygård fra Lågendalsposten. Takk.)

Rømåssetra, Sjusjøen i Ringsaker, 26. juli 2009

Fenomenalt å bli invitert opp igjen til Rømåssetra på
Rømåsdagene. Vi var her i 2005, og også i år var det
masse mennesker som trosset skyer og regn. Over tusen
mennesker, ifølge Ringsaker Blad. Og etter hvert som
allsangen runget over seterbøen forsvant først regnet, og
så skyene, og jammen ble det en og annen antydning til
at sola var der oppe et sted. Virkelig en stor opplevelse
for oss - og alltid gøy når utekonserter lar seg
gjennomføre. Det blir noe helt eget!



Barnekonsert Prøysenhuset 21. juli 2009

Vi var veldig glade for at denne konserten, som skulle vært utendørs, ble flyttet inn i teatersalen på Prøysenhuset ettersom det regnet ganske kraftig i perioder. Og som vanlig
møtte det opp masse mennesker som sang med i en hyggelig time. Vi trivs virkelig godt i disse omgivelsene.

Dugnad, Sameiet Kjørvigen, 14. juli 2009

Det er alltid mange som bidrar på dugnaden på hyttefeltet på Tromøya, der vi også har hytte. Og i år ble det knallvær under dugnaden. Vi fikk æren av å holde en akustisk
utekonsert mens folk grillet og koste seg. Og endelig fikk Elin brukt toraderen så mye hun ville. Det ble både dansemusikk, barneviser og mye fin allsang. Hyggelig i Kjørvigen
- som alltid!



Finnskogdagene, Svullrya 12. juli 2009

Vi var skeptiske til utekonsert i regnværet, men det var et fenomenalt amfi i Svullrya, og da konserten skulle begynne var det allerede kommet godt med folk. I løpet av
konserten var det masse hyggelige mennesker som sang med og koste seg mellom regnbygene. Men da var vi opptatt med instrumenter og sang, så det fikk vi ikke tatt bilde av.
Alltid koselig på Finnskogen!

Skudenes bedehus, Skudeneshavn, 3. juli 2009

Skudeneshavn er en av landets flotteste byer - og
vant avstemning om årets sommerby forleden. Vi
kom til Skudenes bedehus i steikende sol og møtte et
hyggelig publikum i en nydelig sal. Her var det
teater fra arrangørenes side (nederst til høyre), med
både sparegris og basarutlodning. Og vi fikk bruke
alle instrumenter - også munnharpa - og folket sang
med så det runget i det varme lokalet. En hyggelig
opplevelse.

Parkkveld på St.Hanshaugen, Oslo, 23. juni 2009



(Foto: Lisbeth Bråthen)

(Foto: Lisbeth Bråthen)
Det var et yrende folkeliv og kjempegod stemning i en kokheit park på St.Hanshaugen på selveste St. Hans - og det var en særdeles varm opplevelse å stå i solsteiken og synge,
men så lenge stemningen var på topp og folket sang med så det ljomet, var det bare en god opplevelse. Virkelig moro å få være med på en så tradisjonsrik arena sammen med
Nes trekkspillklubb, fantastiske Sara Chen på fiolin, Trond Trudvang (under i midten) og ingen ringere enn Viggo Sandvik (under til høyre).

90-års-dag, Aas herregård, Hakadal, 20. juni 2009

Fint venterom på Aas herregård mens vi venter på å komme inn og synge i et privat selskap  - ærverdig og flott
bibliotek! Og en gøyal konsert med feststemte mennesker i alle aldre.

Sørmarka kurs- og konferansesenter 17. og 24. juni 2009



På Sørmarka har vi vært mange ganger når ulike
LO-forbund har samlinger for pensjonistene.
Fagforbundet er blant de som bruker oss oftest, og
her er det samlet folk fra hele landet til hyggelig
samvær med turer, god mat og mange opplevelser.
Egil spilte munnharpe, og ellers brukte vi våre
vanlige instrumenter. Det er alltid god stemning og
hyggelige folk på Fagforbundets samlinger. 

Konserten den 24. måtte vi holde utendørs - det var
for varmt til å sitte inne, og da var det greit å bruke
benkene i skyggen (bildene ovenfor).

Mini-turné til Nord-Trøndelag 12., 13. og 14. juni

Grong 14. juni Grong Røyrvik 13. juni

En tredagers tur til Nord-Trøndelag ble en opplevelse for oss.
Vi startet i Snåsa og opptrådte på sjukeheimen. Her hadde
diakoniutvalget i Snåsa menighet i samarbeid med



kommunen og andre gode sponsorer sørget for at beboerne på
sjukeheimen også fikk litt sang og musikk under Snåsa-
dagene. Og det var vellykket med stappfullt lokale med både
beboere og folk utenfra. Dagen etter bar det videre til
Bærflekk-dagan i fjellkommunen Røyrvik. Her var det
ganske "dame-tomt", for de deltok i reality-serien "Da
damene dro". Siste stopp på turneen var sjukeheimen i Grong
på søndag formiddag. Været var ikke det beste under
oppholdet vårt (mye regn), men det er mange år siden vi har
vært i Nord-Trøndelag, så det gjorde ikke så mye. 

Røyrvik Røyrvik 

Snåsa 12. juni Snåsa Snåsa 

Omsorgsinstitusjoner i Enebakk, 8. juni 2009

Både på Ignagard og på Enebakk syke- og aldershjem
(bildene ovenfor) ble det et fint møte med pensjonister fra
Enebakk. På Ignagard var det nye og moderne lokaler, og litt
eldre på syke- og aldershjemmet, men allsangen og humøret
var det ingenting å si på.

Jubileum for Hakadal kirke, Aas gård, 7. juni 2009



Nok en gang fikk vi anledning til å spille sammen med Nitelva Spelemannslag mens Kjerringa med staven danset så godt det lot seg gjøre på grov singel utendørs. Og ikke lenge
etter at vi hadde satt oss i bilen, kom de første regndråpene!

Skolefolk fra Skedsmo, Nesten bruk i Ullensaker, 4. juni 2009

Gøyalt å få underholde og utfordre skolefolket i Skedsmo
kommune i gamle, ærverdige lokaler på Nesten Bruk i
Ullensaker. Det ble en artig time med allsang og pedagogisk
tilnærming!

Den kulturelle skolesekken, Nittedal, 28. og 29. mai 2009

Også i år ble det anledning til å besøke alle 3.klassene i Nittedal. Det er moro med mye allsang og en lang rekke spørsmål
fra nysgjerrige elever. Elevene har øvd på forhånd, og alle får sine favorittsanger. Over er bilder fra Kirkeby skole, og
etterpå gikk turen til Hagen skole.



Sørli skole og Rotnes skole kom sammen i gymnastikksalen på Sørli, og enten det var munnharpe eller bass og gitar og
ukulele så var ungene godt med. Vi besøkte også Slattum skole og Holumskogen skole.

På Ulverud ble det liv og røre og flott allsang, og i år rakk vi alle skolene i løpet av to dager - og da var det egentlig litt godt
at pinsen kom like etter med en ekstra fridag.

Basheim Grendehus, Strømmen i Alvdal, 22. mai 2009

Bygdetreff i Alvdal en fredagskveld i mai ble en minneverdig
opplevelse. Vi traff riktignok ikke Solan og Ludvig, men en
mengde hyggelige alvdøler som sang med og koste seg på
konserten. Det var Sivillamatørene som sto for
arrangementet. De glade rødskjortene tro til med muntre
musikalske innslag. Tone Hulbækmo og Hans Fredrik
Jacobsen var medmusikanter på en del av numrene, og i
tillegg hadde de sin egen avdeling. Med kaffe og loddsalg i
pausen ble kvelden akkurat slik en ekte bygdekveld skal
være. 



Nitelva spelemannslag, Utheim grendehus Nittedal, 11. mai 2009

Endelig fikk Elin debutert med sin torader! Det skjedde da vi fikk lov til å spille sammen med
Nitelva spelemannslag for andre gang. Det var på vårfesten for Kjerringa med staven, og vi
trakterte munnharpe på øvingen, men den ble ikke brukt til dans. Så det ble med torader, gitar og
kontrabass både til allsanger og mens Kjerringa med staven danset så svetten randt. Vi har
desverre ingen bilder av dansen - det rakk vi ikke fordi vi spilte. Men det var livat og vakkert å
se på.

Fryktelig gøy at vi har fått lov til å være en del av dette fantastiske spelemannslaget Nitelva
under ledelse av Wendy Grant (Egil skal skaffe seg svart vest til neste gang!). Her blir vi
utfordret på akkorder, toner og bassganger - og på heftige toraderlåter. Vi gleder oss til neste
gang!



Kilde gammeldanspub, Løten, 9. mai 2009

Se hjemmeside til Over Stok og Steen her.

Det er en av årets høydepunkter når det blir gammeldanspub på Kilde i
Løten - arrangert av mesterlige "Over Stok og Steen" (øverst til venstre).
Det er stinn brakke og danseglade folk. Sårlig morsomt da lyden gikk på
mikrofonene mens folket svingte seg til Æille så nær som a Ingebjørg -
da sto allsangen i taket mens hæla klapret i gulvet. De som tror at
gammeldansen ligger på dødsleiet bør ta seg en tur til Kilde neste gang
det danses. For oss er det spesielt moro å få spille sammen med disse
glitrende musikerne. Så er det bare å glede seg til neste år - for
kombinasjonen av Prøysen, gammeldans og allsang er uslåelig - i hvert
fall på Kilde!

http://www.overstokogsteen.com/


Turne til Vestlandet - 23. - 29. april 2009
Det var spennende å være på landeveien igjen i over ei uke. Vi møtte vår, natur og flotte mennesker både på nordvestlandet og på sørvestlandet. Vi fikk med oss nydelig vår i Romsdalen og nesten
sommerlige tilstander rundt Stavanger. Og vi sang sammen med nesten tusen barn og voksne i løpet av disse dagene. Spesielt er vi imponert over det arbeidet som gjøres i barnehagene, og 
de organiserer barna på en så stor konsert. Ingen problemer - bare gøy og masse god allsang.

Fosnavåg, Rennesøy 23.april

En bedre start på turneen kunne vi neppe fått! Her var det konsert for barnehagebarn i kulturhuset med rundt 350 barn i salen. Og de sang med av full hals.

Her kan du se omtalen fra Vestlandsnytt 30. april.

Tonstad i Sirdal 26. april

Familiekonsert kl, 18 på en søndag samlet ikke det helt store publikumet.
Men de rundt 40 som kom, koste seg. Lokalavisen Agder skrev under
overskriften "Praktfull Prøysen" bl.a.: "'Prøysen for barn' med og av Elin
Prøysen og Egil Johansson lot seg høyre som ein glitrande konsert."

Jørpeland, Strand 27. april

file:///Users/egiljohansson/Documents/Egils%20dokumenter/proysen/2009/SKMBT_C45109051913030.pdf


Her ble det intimkonsert i biblioteket, og det fungerte veldig bra. Frammøtte barn og voksne fikk med seg barne- og voksenviser på ulike instrumenter. To gitarer og en fretless bassgitar var laget
hos Strand på Jørpeland, og det var moro å kunne vise dem fram, også for gitarbyggerne som var der som tilhørere.

Egil med hengebassen. Egil danser "Husmannspolka" med bassen. Vi besøkte gitarbyggerne og demonstrerte 

Og lokalavisa Strandbuen kom på besøk forut for konserten, og Linda
Tungland tok disse to bildene av oss sammen med Ørjan og Odd - de
store gitarbyggerne på Jørpeland. Vi er fantastisk fornøyde med
instrumentene de har bygget, og den dagen vi trenger flere eller nye
instrumenter vet vi nøyaktig hvor de holder til!

Rennesøy 28. april



Over 200 barnehagebarn var møtt opp til formiddagens konsert, og det ble en livlig forestilling. Spesielt fascinert ble de av at Egil spilte munnharpe, og den måtte demonstreres 
lurte fælt på hvor lyden kom fra! Og på kvelden var det åpen konsert (bilde under til høyre). 

Sauda 29. april

I Sauda var det pensjonistene som fikk besøk på ettermiddagen. Sauda pensjonistforening viste seg å være et allsang-kor på nesten 100 mennesker. Og på kvelden (bildene under) 
konsert i Sauda Folkets Hus der scenen var omgitt av store veggmalerier. En flott sal.

Askim kulturhus, 16. april 2009



Vi hadde to konserter for barn i kulturhuset i Askim med programmet Prøysen for barn. Bildene her er fra den første konserten med 500 tilhørere, de aller fleste barn i barnehagealder.
Det var et utrolig skue å se så mange barn på en gang, og de sang med på alle sangene de kunne. Begge konsertene var midt på dagen, og derfor var det ekstra mange barnehager som
benyttet sjansen til å komme i kulturhuset på konsert med mange velkjente viser - og de voksne var ikke snauere enn at de også sang med. Et virkelig flott arrangement!

Sosial sammenkomst for eldre på Nordre Skøyen hovedgård i Oslo, 25. mars 2009

Drøyt 100 mennesker var stuet sammen til hyggelig sammenkomst i regi av IOGT. Et helt utrolig flott lokale, der allsangen klang vakkert i gamle lysekroner.

Vallset folkedanslag, Vallset, 22. mars 2009

Det var en fin opplevelse å være sammen med Vallset folkedanslag på Vallset. Her var det stinn brakke og danseglade mennesker, og Egil fikk sjanse til å leke bassist sammen med
orkesteret. Dette var skikkelig gøy. Grunnen til at vi var akkurat her, var at folkedanslaget hadde dansekveld der medlemmene danset sangdanser basert på melodier til Alf Prøysens
sanger.



Bjørkelangen seniorsenter, 11. mars 2009

Så ble det konsert i bedehuset på Bjørkelangen - hvor Bjørkelangen seniorsenter har lokaler. Her var det stinn brakke, topp humør og publikumsrekord. Og allsangen klang like pent 
kraftig som den skal i et slikt lokale. Og Egil unnlot ikke å nevne at han debuterte på bedehuset på Ramsland (Lindesnes) for 40 år siden!

Bråta bo- og aktivitetssenter, Mjøndalen, 5. mars 2009

Det var en stor glede å få komme til Bråta, hvor Anne-Cath. Vestly bodde den siste tiden hun levde. Vi fikk treffe en stor forsamling hyggelige mennesker som sang og lo og koste seg
sammen med oss. Liflig duft av fersk kaffe og nystekte sveler bidro til en svært så hyggelig kveld.

Skedsmo voksenopplæring, Skedsmokorset, 2. mars 2009



Kjempegøy å møte elevene på voksenopplæringne i Skedsmo. De kunne barneviser, og de klappet, danset og sang med. En kjempe-opplevelse. Bildene har vi nappet fra
voksenopplæringens internettavis Sagbladet, der vi fikk et flott oppslag som du kan se her. Og litt ble det på Skedsmo kommunes hjemmeside - se her.

Pensjonistforeningen i DnbNor, Kongensgate i Oslo, 25. februar 2009

Fantastisk konsertlokale hvor vi virkelig koste oss i godt selskap med muntre og sangglade bank-pensjonister.

Rustad eldresenter, Østensjø bydel, 24. februar 2009

Et flott senter med mange gode tilbud til nærmiljøet. Her ble det skikkelig trøkk og mye god allsang! 

Søster Ninas sykehjem på Jevnaker, 19. februar 2009

Et hyggelig møte med Oslos mest populære tilbud innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Hjemlig og koselig
hygge i landlige omgivelser.

Kafé for demente i Sandefjord, 1. februar 2009

http://avis.skolenettet.no/cgi-bin/skoleavis/imaker/imaker?id=204455
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Dette var en fin opplevelse og en morsom konsert - folk sang med og koste seg, og det gjorde vi også!

Viseklubben Prøysenforum - Blanke Ark på Grorud, 27. januar 2009

Det er ikke ofte vi blir invitert til å opptre i viseklubber, men her var det fryktelig morro. Ikke minst at vi fikk sjanse til å bruke en lang rekke ulike instrumenter - både
klassisk gitar og stålstrengs gitar (begge Strand-gitarene våre), kontrabass og ukulele, hengebass og sussebass og munnspill og ukulele. Og hele tiden var det et aktivt
deltakende publlikum. Skikkelig fin opplevelse!

Festforestilling for eldre i Grue kommune, festsalen Grue Rådhus, 8. januar 2009

Det var skikkelig morro å få være med på denne festforestillingen, der Trond Trudvang, Steinar Ofsdal, Kari Svendsen, Lars Klevstrand og Kjetil Skaslien var med.

Minnestund etter begravelsen av Anne-Cath. Vestly, Gyldendals lokaler, 5. januar 2009

Det var en stor ære å bli bedt om å synge på minnestunden til vår gode venn Anne-Cath. Vestly, der bare familie og nære venner var tilstede.



Tilbake
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