Aktiviteter i 2010
2010 ble et år med mange konserter av ymse slag. Den største oppdragsgiveren i år var sykehjemsetaten i Oslo kommune, som sendte oss rundt på 50
sykehjem og institusjoner! Ellers har vi hatt småturneer i Vestfold og på Agder. Hyggelig var det også å få et gjensyn med Stryn da vi opptrådte på messa
Fagre Stryn. Det var også veldig spesielt å få være med og synge julen inn i Nittedal kirke. Vi skulle gjerne nevnt alle hyggelige konsertsteder vi har besøkt
dette året, men det går jo ikke.
Året har ellers stått i plateproduksjonens tegn med mye arbeid og moro i forbindelse med "Fra Hompetitten til Bakvendtland".
Også i år legger vi ut bilder fra noen av konsertene våre. 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.

Li skoles aula, Nittedal 21. desember 2010

Det ble flere arrangementer i Nittedal før jul. Først
var det veldig hyggelig å være med på
musikkgudstjeneste i Nittedal kirke. Og årets siste
opptreden ble i aulaen på Li skole da kulturetaten
inviterte til julestemning for små og store. Bjørn
Elgstøen støttet godt opp på trekkspill, og folk sang
villig med. Et hyggelig arrangement før
julestillheten senket seg.
Les i Varingen om arrangementet

Hornaas Musikk, Oslo 18. desember 2010

Hornaas Musikk har hjulpet oss med instrumenter så
lenge vi kan huske. Vi er ofte innom, og denne
gangen fikk vi lov til å lage litt julestemning for folk
som kom innom samtidig med at vi solgte cd-en vår.
Og kundene tok seg tid til å stoppe opp og lytte midt
i julestria.

Prøysenhuset på "Bæssmordagen" 12. desember 2010
Det er alltid hyggelig å opptre i Teskjekjerringteatret på Prøysenhuset. Selv om bestemødrene sikkert hadde det travelt før jul, var det mange som hadde funnet
veien til aktiviteter og konsert sammen med barnebarna denne søndagen. Og Ringsaker Blad lagde reportasje, der Egil ble til Erling. Men det går greit. Se her

Konserter for pensjonister
Vi er stadig på besøk i pensjonistforeninger og opplever at folk som har levd en stund syns det er hyggelig å fornye bekjentskapet med viser fra tidligere tider.

Spydeberg Bygdekvinnelag arrangerte hyggekveld. Vinderen pensjonistforening

Julelunsj for kommunepensjonister i Nittedal

Norsk Teknisk Museum 21. november 2010

Bilen på cd-coveret vårt står på Teknisk Museum, og
som takk for velvillig utlån stilte vi opp til en
opptreden. Det var masse aktiviteter på museet, også
eksperimenter med varme og røyk, noe som førte til
brannalarm og et ufrivillig opphold ute i kulda for
publikum. Men fra lasteplanet ble det konsert, og
mange stoppet opp for å høre på.

Institusjonskonserter for Oslo kommune

Paulus sykehjem

Stovnerskogen sykehjem

Ammerudhjemmet

I løpet av året har vi besøkt 50 institusjoner i regi av
sykehjemsetaten i Oslo kommune. Vi har blitt kjent
med mange flotte institusjoner, beboere, ansatte og
frivillige.
Her er et lite utvalg bilder fra noen tilfeldig valgte
steder.

Ryenhjemmet

Lilleborg sykehjem

Lansering av "Fra Hompetitten til Bakvendtland" hos Gyldendal 23. oktober 2010

Her er noen få bilder fra lanseringskonserten i
Gyldendals flotte lokaler.

Flere bilder ligger her.

Fra Stryn til Sørlandet til Sirdal, 8. - 19. oktober 2010

Vi startet med konsert for pensjonistene på Strynemessa den 8. oktober - kjempestor hall og masse
hyggelige mennesker - som alltid i Stryn!

Reisen ble avsluttet med konsert på Sirdalsheimen
på Tonstad den 19. oktober - og innimellom var det
Sørlandet.

Turné for Folkeakademiene i Agder uke 41
Vi reiste mellom Åmli i øst og Vanse i vest, og hadde 13 konserter på de seks dagene vi var i agderfylkene. Det var fantastisk moro, og vi traff hyggelige

Vi reiste mellom Åmli i øst og Vanse i vest, og hadde 13 konserter på de seks dagene vi var i agderfylkene. Det var fantastisk moro, og vi traff hyggelige
mennesker overalt. Enten det var på institusjoner, åpne tilstelninger eller blandinger av dette. Og nå er det over 35 år siden vi hadde vår første turné for
folkeakademiene i Agder, så dette var moro. Og folkeakademiene er flinke til å legge til rette, så det var bare å kjøre rundt, rigge opp - og møte hyggelige
mennesker overalt! Nedenfor er noen bilder fra noen av tilstelningene vi var med på.

I Bestestua i Songdalen møtte vi en stappfull sal med hyggelige mennesker.

På Evjeheimen strømmet det på med folk, og vi
koste oss grundig.

På Vågsbygd eldresenter kom det over 90 tilhørere som måtte sitte i flere rom for å få plass. Men alle
hørte og alle sang med.

Kveldskonsert i BUL-salen i Kristiansand ble en
minneverdig kveld for oss.

På Straitunet ble det også mye allsang.

Her er noen glimt fra en fantastisk gjeng i Berges Hus - mye latter og moro og allsang.

I Lillesand var det Eldres dag og over 130 tilhørere!

Godt å ha et lite sanganlegg med seg når det blir så store forhold som på Venneslastua. Masse allsang og
fin stemning.

Godt med folk og fin stemning på Åmli bo- og aktivitetssenter - og her har vi fått oversendt noen bilder fra Torunn Nerdalen Tinghaug , journalist i
Åmliposten som var tilstede. Og her kan du lese hva som sto i avisa!

Rundreisen ble avsluttet med konsert I Farsund
(bildet til venstre) og på Listaheimen i Vanse.
Deretter gikk turen hjem til konsert i Nittedal 8 timer
seinere. Men det er en annen historie!
Kjempegøy med turnéliv igjen - og takk til FA
Agder for fint opplegg.

Gammeldans og liv på Gamle Hvam, 22. august 2010

Også i år fikk vi være med Nitelva Spellemannslag
mens Kjerringa med staven danset på Gamle Hvam.
Og her hadde vi ekstra styrke gjennom samarbeid
med De Frilynde. Masse spenstige hopp både på
dansegulv, på strenger og tangenter.

Trekkspillfestival til minne om Ottar E. Akre i Rendalen, 7. og 8. august 2010

Vi har samlet noen bilder til minne om en fantastisk
morsom og begivenhetsrik helg for oss. Vi fikk være
med det ypperste som finnes i trekkspill, toradere,
gitar og bass på utekonsert på Rendalen
Bygdemuseum og gammeldans på lokalet i Øvre
Rendal på lørdagen. Og selvsagt med besøk i Ottar
E. Akre-museet. Og treffen ble avsluttet med en liten
konsert i en nydelig Rendal kirke. Ottar E. Akre er
trekkspillkongen framfor noen, men blant de konger
vi møtte var Ottar Johansen, Roy Enger, Kjetil
Skaslien, Willy Rustad og Randi Marit Mæhlum
Rustad og superbassist Per Bredesen og opp-nedgitar-kongen Ivar Th. Dagenborg. Blant mange,
mange andre.

CD-produksjonen nærmer seg ferdig - juli/august 2010

Det var ikke helt enkelt for fotograf John Andresen
(til venstre) da han skulle fotografere oss på den
eldgamle bilen på Teknisk Museum i juli. Men det
ble noen fantastiske bilder - og etter bearbeidelse
hos Sandnes Media i Sandefjord ble disse bildene til
et kjempe-omslag for dobbel-CD for barneplater
som kommer i oktober!
Og det var en glede å samarbeide med Rune
Johansen i Lydmuren i Sarpsborg, som mastret
innspillingene våre så de klinger godt i alles ører.

Ferdigstilling av barneplate (dobbel CD) på Eina, juli 2010

Nå er miksen ferdig, og mastring og resten av jobben gjenstår. På bildene legger vi på lydeffekter. Egil har bilhorn (Bolleruds bil) og Elin har sparegris (Å du
gode sparegrisen min). Solveig Karlsson er med og korer.

Borghild Rud-utstilling på Flademoen (Tromøya), 18. juli 2010

Under Prøysen-dagene på Flademoen på Tromøya er det vanlig å ha en kunstutstilling. I år var det bilder av Borghild Rud, og vi sang ved åpningen.

Allsangkonsert på Rådhusplassen, Gjøvik, 10. juli 2010

Nydelig vær og masse mennesker dannet en fin
ramme rundt allsangkonserten på Gjøvik. Folk var
med og sang, fikk seg en matbit og koste seg i det
deilige sommerværet. Og vi koste oss også!

Konsert-turne for institusjoner i Oslo kommune, våren og høsten 2010

5. juli begynte vi på konsertturneen vår på Oslo
kommunes institusjoner. Rundt 50 steder skal vi
besøke før årets slutt. Vi kommer tilbake med bilder
og oppsummering når alt er gjennomført.

Glittredagen i Nittedal, 17. juni 2010

Ærverdige Glittre sanatorium er et praktbygg der det
ligger i åsen i Hakadal i Nittedal kommune. Til det
tidligere tuberkulosesanatoriet kommer nå
mennesker fra hele landet med astma, kols og andre
lungesykdommer. Glittredagen byr på
underholdning av ulikt slag, og i år fikk vi være med
her.

Konsert for sykehjemsbeboere på St. Hanshaugen, 15. juni 2010

Cathinka Gullberg sykehjem arrangerte konsert på
St. Hanshaugen for beboere ved Oslos sykehjem.
Strålende vær og fin stemning. Vi fikk spille
sammen med trekkspillvirtuos Kjetil Skaslien, og
det er alltid morsomt. På bildet er det Gatesangerne
som er i aksjon.

Konserter på Sørmarka for Fagforbundets pensjonister, 9. og 23. juni 2010

I flere år på rad har vi underholdt for pensjonister fra ulike fagforeninger på Sørmarka kurs- og konferansesenter i Enebakk. Alltid hyggelig og god stemning!

Pensjonistkonsert i Hemnes (i Aurskog-Høland kommune), 8. juni 2010

Her var det god stemning og "hæla i taket". Vi spilte litt torader-musikk mens folk hygget seg med en matbit, og da var i grunnen tonen satt for en hyggelig
time etterpå med sang og musikk.

Den kulturelle skolesekken i Nittedal, 31. mai til 2. juni 2010

Bygdas tredjeklassinger fikk besøk av oss igjen i år. Det er alltid moro å møte så mange blide og kjekke unger som synger med og graver og spør.

Nittedal stasjon, 29. mai 2010

Tog og jernbane samler mange entusiaster, og Gjøvikbanen har også slike. For å vise fram kultur langs banen hadde de laget i stand et arrangement på Nittedal
stasjon og en vandring med guide i nærområdet. Vi hadde rigget oss til ute med anlegg, men måtte trekke inn i hui og hast da regnet begynte å bøtte ned.

Lindesnes sykehjem, Vigeland, 27. mai 2010

Hyggelig konsert på Vigeland. Her traff Egil både slekt og gamle kjente, bl.a. Jan Engervik.

Mandal sykehjem, Mandal, 26. mai 2010

Siden Egil er fra Mandal, var det ekstra hyggelig å
synge på Mandal sykehjem. her var det stappfullt og
veldig god stemning. Og familie traff han også.

Viseveteran Gunnar Winsnes feirer 80 år, 18. mai 2010

Vi var invitert til Losby gods for å feire vår gode
venn Gunnar Winsnes på hans 80-årsdag. Her var
det mange gjester, og det var flere gamle vise-venner
til stede. Til venstre sitter Egil, Birgitte Grimstad og
Lars Klevstrand. På bildet til høyre er Lars
Klevstarnd, Gunnar Winsnes og Ada Haug.

Nasjonaldagen med Rotneskorpset i Nittedal, 17. mai 2010

Nasjonaldagen ble feiret på vanlig måte på Rotnes. Og da korpset spurte om vi ville synge litt, sa vi selvsagt ja til det. Det er alltid moro med 17. mai, korps og
festkledde mennesker. Etterpå bar det rett nordover til Hagen skole hvor vi spilte sammen med Nitelva spellemannslag mens Kjerringa med staven danset.

Forsmannsenteret i Sandefjord, 9. mai 2010

I Sandefjord har de dette fantastiske eldresenteret. Her er det boliger, rom for ulike aktiviteter og kafeteria med nydelig mat. Vi hadde to opptredener her og
rakk en deilig middag innimellom.

Kalbakken eldresenter, 3. mai 2010

Det er alltid hyggelig på eldresentre, og Kalbakken
eldresenter var ikke noe unntak.
Og dagen etter sang vi for pensjonistene på
Manglerud.

Radiumhospitalet, 29. april 2010

Underholdning for pasientene på Radiumhospitalet. Her hadde vi god hjelp av sykehusets eget kor som startet det hele med "Mitt hjerte er ditt" og
"Solsangen".

Kulturinnslag NIL-utstillingen Nittedal, 28. april 2010

Den årlige kunstutstillingen til Nittedal idrettslag
blir bare bedre og bedre. Ifølge kunstneren Hans
Normann Dahl er den slik Høstutstillingen var "i
gamle dager". En utrolig bredde og masse fristende å
få kjøpt. Vi opptrådte med sang og spell en kveld.

Narum studio, barneplate - lydpålegg 26. og 27. april 2010

Vi hadde noen studiodager for å spille inn noen flere
sanger og for å legge på ekstra instrumenter og
"reparere litt". Blant annet fikk Stein Kulseth vist at
han også trakterer trekkspill.

Borgild Rud-utstiklling, Galleri Oro i Elverum, 24. april 2010

I år er det 100 år siden Borghild Rud ble født. På
Galleri Oro er det en flott minneutstilling som vi
fikk gleden av å være med og åpne. Her er malerier,
tegninger og litografier som viser bredden i
produksjonen hennes. Vi følte oss beæret over å få
være med.

Hovinhøgda skole, Fetsund, 23. april 2010

På Hovinhøgda skole hadde elevene hatt "Prøysen-

prosjekt". Og det var en engasjert forsamling på over
300 elever fra 1. til 7. klasse som var med og sang
og stilte spørsmål. Kjempegøy!

Lions i Gausdal, 18. april 2010

Mye folk og god stemning da vi opptrådte for Lions
i Gausdal. Det var tidligere lensmann Myhre i
Nittedal som hadde invitert oss oppover, og det var
hyggelig å treffe ham igjen.

Café Opus, Ski storsenter 30. mars 2010

Lunsjkonsert på Ski storsenter var en annerledes
og morsom opplevelse. Umiddelbart skulle man
tro det var en utakknemlig jobb, men mange kom
for å ta en kaffekopp og høre på, mens andre
stoppet opp i området rundt for å høre før de hastet
videre. På bildene har vi stilt opp instumentene og
venter på å begynne.

Studio-opptak til ny barneplate hos Jon Anders Narum på Eina 27., 28. og 29. mars 2010
Endelig er vi i gang med innspilling av barneplate. Vi har planlagt lenge og øvd med musikerne tidligere i vinter, så nå var det moro å komme i gang. Studioet
til Jon Anders Narum var kjempetrivelig å jobbe i. Her hadde vi alt vi trengte av teknikk og fagkunnskap, tilgang til kjøkken og trivelig selskap med husets
øvrige beboere. Takk til Julie og Amalie som la alt så godt til rette!

Elin på en gammel Hohner-torader.

Vi lytter på et opptak. Fornøyd?

Egil med bue på bassen.

Vegard Venli trakterte gitar.

Elin sang og holdt orden.

Jon Anders Narum kan mer enn teknikk. Han er
også en ypperlig gitarist og ble med på noen av
visene.

Stein Kulseth på plass ved flygelet.

Petter Stangjordet Bjerkelund trommet i vei.

Vegard Venli på vår akustiske Strand-gitar.

Den kulturelle spaserstokken i Holmestrand, Andebu, Hof og Re 25. - 26. mars 2010

Vi startet på Brårsenteret kl 11 og så gikk det slag i slag med tre konserter den 25. mars og to den 26. mars.

På Kjærsenteret hadde de sittet en stund og kost seg med kaffe mens de ventet på oss. Et litt for stramt tidsskjema gjorde at det bare ble å "hive seg rundt" og
sette i gang med en gang vi ankom. Men koselig var det!

Rove gård er et ombygd sanatorium som ligger høyt
og fritt. Her er gammelt og nytt fint tilpasset
hverandre, og det ga en fin ramme om konserten,
som samlet masse folk - både beboere og
besøkende.

På Andebu sykehjem var det fullt av folk i det
koselige atriumet. Her var det høyt under taket og
gode lys og lydforhold. Vi koste oss sammen med

beboerne, og Elin fikk to påskekyllinger i gave siden
hun hadde bursdag den dagen vi var der.
Etterpå besøkte vi Hof bo- og aktivitetssenter.

Rælingen frivilligsentral, Fjærdingby, 23. mars 2010

Her har vi vært før, og gledet oss til å komme
tilbake. Og like koselig var det denne gangen! Vi
var ute i god tid (som vanlig), og denne gangen
hadde vi med oss toraderen og tok noen
gammaldanslåter før vi satte i gang med det
egentlige programmet. Og denne oppvarmingen
skapte stemning. Masse folk (selv om det ikke
vises på disse bildene).

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, tirsdag 16. mars 2010

Ammerudhjemmet er virkelig et kultursenter! Her var det flotte forhold for både de opptredende og publikum. Proft lydanlegg, smekkfullt lokale, loddsalg,
sang og spetakkel, og dans etterpå. Egil tok seg en svingom med kontrabassen til allmenn jubel. Folk koste seg, og det gjorde vi også!

Aktivitetshuset EPA, Musikkbrunch for pensjonister, tirsdag 9. mars 2010

Smekkfullt hus med glade pensjonister en tirsdags formiddag gjør det morsomt å være trubadur! Allsangen runget og latteren satt løst hos de frammøtte. Bedre

publikum kan man vanskelig tenke seg. Og så er det alltid hyggelig å være i Østfold der vi hadde vår første turné for fylkesbiblioteket i 1976.

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Oslo, torsdag 25. februar 2010

Kingosgate var koselig og intimt med ei lita stue
hvor underholdningen foregikk. Stedet ble bygget til
OL i 1952 som deltakerlandsby, og er seinere
omgjort. Det var hyggelig for oss å treffe dem som
bor der nå, og de som var på besøk.

Silurveien sykehjem, Oslo, 18. februar 2010

Vi kommer stadig til sykehjem i Oslo som vi ikke har besøkt før, og Silurveien var et nytt bekjentskap. Her var det kulturkveld med kaffe og eplekake og
underholdning attåt. Hyggelig sted og god stemning.

60-årsdag på Utheim, Nittedal, 23. januar 2010

Vi underholdt på et 60-årslag, og da spilte vi også til dans etterpå. Sammen med Bjørn Elgstøen på trekkspill trakterte vi gitar, bass og torader, og folk var utpå
og danset. Det er moro å spille, og vi tar gjerne med toraderen når vi er ute og synger hvis noen vil ha litt gammeldansmusikk i tillegg til visesang.

Og her er fra underholdningen mens gjestene satt til bords. Det er alltid hyggelig å synge i den slags selskaper. Folk er i godt humør og innstilt på å kose seg.

Kulturprisutdeling, Nittedal kommune, 20. januar 2010

Nittedal kommune har innstiftet flere priser innenfor
kultur og idrett, og disse ble delt ut under en fin
seremoni i Rådhuskantina. Det var stas å få den ene
av kulturprisene.Selve prisen er et litografi av
Borghild Rud, og den ble overrakt av ordfører Mette
Tønder. Vigdis Gjelsvik (bildet øverst til venstre) sa
så mange pene ord om oss at det nesten var
vanskelig å synge etterpå! På bildet nederst til høyre
er alle vinnerne samlet. Fra venstre: Reidar
Glemmestad (kulturpris), Therese Ihler Ørstad (pris
til ung, aktiv kulturutøver), Martine Amundsen (pris
til ung, aktiv idrettsutøver) og oss.

Familiekonsert, St. Croix-huset i Fredrikstad, 16. januar 2010

Den første konserten på nyåret var familiekonsert en
lørdag kl. 14 i en fantastisk gammel bygning. Den
hadde tidligere vært skole, men var nå kulturhus.
Det kom ikke så mange mennesker, men de som var
der, sang villig med på "Teddybjørnens vise",
"Lillebrors vise" og mange flere. Barnevisene har
appell til mennesker i alle aldre.

Tilbake til hjemmeside

