
Aktiviteter i  2011
Vi hadde et fantastisk år i 2010, og 2011 ble ikke mindre spennende for oss. Det ble så mye at vi ikke klarte å holde sidene våre oppdatert gjennom hele året,
men nå er vi i mål!

CD-en vår med barneviser Fra hompetitten til bakvendtland har gått som varmt hvetebrød, og det håper vi skal fortsette! I løpet av 2011 har vi også utviklet et
nytt barneprogram som vi har store forhåpninger til. Her har vi fått Hans Jørgen Sandnes - som har laget tegnefilmene dere kan se på fjernsynet - med oss på
laget. Han tegner figurene i visene mens vi synger. Test i Sandefjord viste at dette slo særdeles godt an - for et publikum fra 2 år og opp til langt inn i
pensjonsalderen. Foreløpig har vi to bestillinger på programmet i 2012 - på Prøysenhuset og i Lørenskog Hus.

Kulturkontorets julekonsert, Li aula, 20. desember 2011

Siste opptreden før jul hadde vi i aulaen på Li videregående skole i Nittedal. Kulturenheten i kommunen sto for et vellykket og godt besøkt arrangement.med
flere lokale utøvere. Det ble en stemningsfull inngang til julehøytiden.

Konsert i Gjerstad kirke, 2. desember 2011

Julekonsert i Gjerstad kirke i Aust-Agder overtraff forventningene våre. Et fantastisk flott kirkerom med fenomenal akustikk. Til tross for at det var julebord
for kommunens ansatte samme kveld, var konserten godt besøkt. Her satt både "Spelldåsen", "Julekveldsvise" og "Romjulsdrøm" som de skulle. Og ingenting
er som allsang i ei kirke!

Stokke i Vestfold, 9. desember 2011
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I Vestfold virker det som vi har fått oss mange
"fans", for konsertene er alltid godt besøkt. Denne
gangen var vi først på Soletunet sykehjem og etterpå
på Engveiensenteret. Begge steder kom det også
mange utenfra.

Litt av hvert i desember 2011

14. desember: Julemøte for Fagforbundets
pensjonister  på Lillehammer. Vi sang i
kommunestyresalen og sto på tilhørergalleriet med
publikum under oss. 

5. desember: Julemøte hos pensjonistene i
Vegdirektoratet i Oslo. Her mimrer vi med
"Basarvisa" med torader og mandolin.

7. desember: I Dokka bedehus var det full
julemiddag for pensjonistene. Det var "Trivsel for
eldre" som arrangerte, og på bildet står alle hjelperne
oppmarsjert. 

Høstlige konserter fra september til november 2011

Melbu 15. november

I det flotte lokalet Arbeideren fikk vi synge for en glad gjeng melbuværinger i regi av Frivilligsentralen. Det er alltid hyggelig å komme nordover, og dette er
faktisk tredje turen i år. Siden vi reiste med fly, fikk Egil låne kontrabass, men vi hadde med hengebass også, for sikkerhets skyld. Dette var et minnerikt besøk
som vi gjerne gjentar når det lir på litt.

Lørenskog hus 9. november



Det var moro å synge i det nye, flotte kulturhuset i Lørenskog. Konsert på dagtid på konsertscenen Vasshjulet i regi av Akershus Teater samlet smekkfullt hus. 
Arrangørene hadde lovet kaffe og kake på inngangsbilletten og fikk det hektisk med å skaffe nok da det kom tre ganger så mange publikummere som de hadde
regnet med!

Parkensenteret, Sandefjord 6. november Forsmannsenteret, Sandefjord 6. november Kråkstad samfunnshus, Ski 3. november

På demenskafe på Parkensenteret ble det god
stemning med sang og "rullestoldans".

I Forsmannsenteret møtte det opp masse folk, nær
sagt som vanlig. Her har det vært "stinn brakke"
hver gang vi har besøkt senteret.

Sanitetsforeningen i Kråkstad hadde tilstelning for
de eldre. Det var godt å synge i det fine
samfunnshuset fra midten på 1950-tallet. God
stemning hele veien for "radarparet fra Nittedal",
som lokalavisen skrev.

Hjertnes kulturhus, Sandefjord 29. oktober

Vi holder på med å utvikle et barneprogramn sammen med Hans Jørgen Sandnes. Hans Jørgen har laget tegnefilmene om Bolla pinnsvin, Helene harefrøken,
Nøtteliten og mange flere for Sandnes Media. Mens vi synger tegner han figurene, og dette fenger selv de minste barna. At han i tillegg kan spille ukulele, er
ikke noe minus! Og programmet ble veldig godt mottatt i kulturhuset. 

Rådhuset i Drøbak 27. oktober Nytt bakteppe



I kommunestyresalen ble det "Prøysen for to" i regi av Frogn pensjonistforening.  Meget vellykket og
mye folk!

Sandnes Media har laget et bakteppe som vi skal
bruke på barnekonsertene våre. Vi er veldig fornøyd
med det!

Minnesund 20. oktober Fåvang 14. oktober

Eidsvoll pensjonistforening hadde invitert oss til å
synge i den gamle kroa ved Minnesund. Mye folk og
god stemning.

Nordre Brekkom Bygdelag arrangerte god gammeldags bygdekveld "på lokalet". Og da passet det jo både
med harpe, torader og mandolin.

Kulturhuset i Lærdal 13 oktober Norges Bank, Oslo 3. oktober

I Lærdal brukte vi det fine bakteppet vårt for første gang. Det var konsert for små og store midt i
høstferien. Likevel kom det godt med folk. 

Vi sang for pensjonistene i Norges Bank, og så
mange låste dører har vi aldri gått gjennom før! Men
det var en trivelig forsamling.

Lena Bad, Lena 1. oktober Gausdal kulturhus 30 september Gjerdrum kulturhus 29. september



Markering av eldredagen strekker seg gjerne over mer enn en dag. Vi fikk feiret dagen på fire steder. I tillegg til de tre over, var vi også på Skedsmo rådhus på
Lillestrøm. 

Nitelva spelemannslag, 29. august 2011

Nå er vi i gang med høstspellinga sammen med
Nitelva spelemannslag og Folkedanslaget Kjerringa
med staven. Siste mandag i hver måned er det
kaffekveld med dans på Utheim grendehus i
Nittedal. Her konfereres det i pausen mellom to
danser. 

Sandanedagane i Sogn og Fjordane 20. august 2011

Vi hadde to konserter i Sandane. Først sang vi for barna på den lille scenen til buktaler og tryllekunstner Teddy Scott. Her var det like mange voksne som barn
som sang med på barnevisene!



Etterpå åpnet vi konserten på hovedscenen før bl.a. Mariann Aas Hansen og Helge Nilsen overtok showet. Veldig morsomt å være i Sandane igjen. Vi reiste
mye i Sogn og Fjordane på 70- og 80-tallet for Fjordane Folkeakademi..

"Basarvisa" med mandolin og torader.

Staubø kultursenter, Aust-Agder 7.
august 2011

Mellom Arendal og Tvedestrand langs den gamle
hovedveien ligger Kilsund og Staubø med Staubø
kultursenter. Her ble det virkelig maritimt med
publikum som kom i båt, og med sjøen som utsikt.
Stor stemning og bra med folk. Og allsangen runget
mellom holmer og skjær. 



Vasetstølen i Valdres, 6. august 2011

Truende skyer da vi ankom Vasetstølen,... ... men heldigvis holdt regnet seg unna mens vi sang.Godt med publikum både foran scenen...

... og litt unna. På setervollen sang vi selvsagt "Hilma og Roger".

Skibladner, 23. juli 2011

Dagen etter 22. juli-terroren skulle vi ha to



allsangkonserter. Den første i Sandvika fikk vi
avlyst, men på Mjøsas hvite svane gikk opplegget
som annonsert. Det ble et noe avdempet program der
folk fikk synge med på kjente og kjære viser. 

Telemarkfestivalen i Bø 21. juli 2011

Telemarkfestivalen i Bø hadde satset på Prøysenfolk
som åpningskonsert. Her fikk kjente kvedere fra
Telemark tolke to viser hver i originale
arrangementer av Jon Solberg. Det ble en utrolig
spennende konsert, som Elin åpnet med noen
velvalgt ord før vi sang "Spring-stepp". På bildene
ser vi Jon Anders Halvorsen og Tuva Syversen. 

Nittedal bygderock, 25. juni 2011

Bygderock ble en morsom og annerledes opplevelse
for oss. Vi var på scenen mellom bandene og
presenterte dem og sang en låt. Mye bra rock, høyt
volum og høy partyfaktor! Bra vær og godt med
folk.

På bildet nederst til høyre er Egil sammen med en av



initiativtakerne; Harald Berger.

 

 

 

 

Sørmarka, Enebakk 22. og 29. juni 2011

Fagforbundets pensjonister engasjerer oss hvert år til
å synge på samlingen de har på Sørmarka. Alltid
moro med trivelige folk og god stemning.

Bjoneroa, 21. juni 2011



En vakker forsommerkveld på Bjoneroa ved
Randsfjorden sang vi for sanitetskvinnene med
følge. Her var det sommerstemning med rømmegrøt
på festen.

Melhustorget, Sør-Trøndelag 18. juni
2011

Ringo-butikken på Melhustorget hadde tatt inn mange CD-er, og vi tok en tur for å signere plater og samtidig synge litt. Moro at vi har fått CD-ene ut i
leketøysbutikker!  

Manglerud senter, Oslo 16. juni 2011

Det var senterdager på Manglerud, og vi sang inne
på senteret i 2 omganger på 30 minutter hver. Vi har



ikke bilder fra konsertene, men her har vi rigget opp
og er klare til å gå i gang. 

Skiptvedt, Østfold 28. mai 2011

Vi hadde to opptredener i Skiptvet. Først var vi på
Sollia bo- og rehabiliteringssenter. Så dro vi til
Sølskauten husmannsplass, som var nyrestaurert og
skulle innvies denne dagen. Det er ikke vei helt
fram, så kontrabass og gitar fikk kjøre med hest og
kjerre sammen med arrangøren, mens vi labbet etter
over regnvåte og gjørmete jorder. For det regnet
denne dagen. Likevel hadde rundt 70 mennesker
funnet veien og sto tålmodig ute i regnet og hørte på
oss. 

(Elins hvite plasterlapp over nesa skyldes et ublidt
møte med asfalten da vi hadde skolekonserter).

Den kulturelle skolesekken, Nittedal, 26. og 30. mai 2011

Det har blitt en hyggelig tradisjon å møte bygdas



tredjeklassinger med Prøysen-sanger. Noen har
forberedt seg ekstra godt, og synger med på alle
sangene, mens andre har øvd på noen få. 

Bildene er fra Hagen skole (t.v.) og Kirkeby skole
(t.h.). 

Allsangkonsert med ViseVersa, Nittedal, 21. mai 2011

Egil var med visegruppa Vise Versa og arrangerte allsangkonsert i NIL-Huset i Nittedal. Selv om det var en lørdagskveld, kom det mange folk og lokalet var
fullt. Og hyggelig var det å få synge med på "Grevling i taket", "Manda' mårra blues" og mange andre gamle og nyere sanger. De andre deltakerne i gruppa er:
Terje Dahl (piano), Rune Winum (gitar), Kjersti Beate Andersen (sang), Magne Berg (gitar),.

17. mai i Bodø og Fauske, 17. mai 2011

Vi var spent på hvordan det ville bli å feire 17. mai i
nord. Vi reiste til Bodø med fly den 16. og våknet til
strålende sol og speilblank sjø på selve dagen. Så
gikk turen til Fauske med buss, som tok litt lenger
tid enn vanlig pga. 17.-maitog gjennom Bodøs gater.

I Fauske fikk vi med oss stemningen på torget, tale
for dagen, kor og korps før vi hadde vårt eget show i
kinoen. Det var ikke så mange publikummere, men
veldig god stemning. 



Pålsetunet i Fet, 4. mai 2011

På Pålsetunet så det ut som det var godt å være. Vi
møtte i hvert fall mange hyggelige mennesker både
før og under konserten. 

Pensjonister fra Hjemmet Mortensen, 28. april 2011

Det var ekstra moro å besøke seniorene fra Hjemmet Mortensen siden Elin har noen års fartstid som journalist der i Foreldre & Barn. Her var det mange gamle
kjente fra ulike blader og trykkeriet. Og tidligere adm. dir. Erik Amlie var behjelpelig med fotografering. 

Vårfest på Modumheimen i Åmot, 13. april 2011



Det var "stinn brakke" og mange hyggelige
mennesker til stede på Modumheimen. Både beboere
og besøkende fylte opp lokalet, etter sigende til
besøksrekord. Vi tok bildene før vi begynte å synge,
og på bildet til venstre ses halsen på bassen til
venstre. 

Harestua barnehage, 11. april 2011

Den første skikkelig varme vårdagen tilbrakte vi i Harestua barnehage. Sola skinte, og vi følte virkelig at sommeren er rett rundt hjørnet. 

I barnehagen hadde de laget et fint sceneteppe til oss med motiv fra "Blåbærturen", så da måtte vi jo synge den! Egils munnharpe vakte oppsikt, som alltid, og
"Soltrall" kunne de!.

Turne for Vestfold Folkeakademi, 28. mars til 1. april 2011

Med utgangspunkt i gjestehybel på Forsmannsenteret i Sandefjord turnerte vi Vestfold i fem dager.

28. mars: Ranviksenteret i Sandefjord var stuvende fullt med godt over 70 tilhørere. 



29. mars: Vi startet dagen med intimkonsert på Åsgårdstrand eldresenter på formiddagen, og fortsatte i Borre pensjonistlag om kvelden. Her var det godt med
folk og god stemning. 

30. mars: Det ble to biblioteker denne dagen. Først
Horten, og så Sandefjord. I Horten kom det ikke så
mange voksne, men barna fylte opp, så det ble en
avdeling for dem først. 

Og om kvelden var det Sandefjord bibliotek som sto
for tur.

I Sandefjord bibliotek var det borti 100 mennesker som benket seg tett. Bokreoler måtte flyttes for å få plass til alle. Fin stemning og kjempemoro!



31. mars: Siden det var så mange på biblioteket dagen før, regnet vi ikke med den store tilstrømningen på Forsmannsenteret klokka 11. Men der tok vi feil!
Hele 140 mennesker greide de å presse inn! Heldigvis er det en sal med god akustikk, så det var ikke noe problem uten forsterkeranlegg.

31. mars: Om kvelden var vi i Haugar
ungdomslokale for Andebu Høyjord ungdomslag.
Det er alltid godt å synge i de gamle
ungdomslokalene, og det var ikke noe unntak denne
gangen. En veldig trivelig kveld.

1. april: Siste stopp på turneen før vi vendte nesa hjemover, var Sandetun aktivitetssenter i Sande. Her telte de 110 mennesker, og som det vises av bildene, var
det trangt om plassen! Publikum satt både bak oss og på gangen. En veldig artig avslutning på en vellykket turné.

Turné for Folkeakademiet i Hedmark og Oppland, 21. til 26. mars 2011

Vårsola fulgte oss med nydelig vær på turné på begge sider av Mjøsa. Våren er i anmarsj, og "Solskinn og sang" var et selvfølgelig valg som
introduksjonssang. 

21. mars: Vi startet på Østre Toten sykehjem. Her fulgte Oppland Arbeiderblad opp med bilde og reportasje. Smekkfullt med folk, rundt 90 mennesker. Etter
Østre Toten dro vi til Sykehuset Innlandet på Reinsvoll.



22. mars: Det skjedde en misforståelse angående dato for arrangementet på Løten frivillighetssentral, så vi hadde ikke med oss full instrumentbesetning. Men
gode venner på Løten lånte oss både en gitar og en leke-ukulele. Hengebassen måtte erstatte kontrabassen, og Løten Manufaktur kledde oss opp. Vi hadde vært
i en begravelse tidligere samme dag, og var ikke kledd for konsert. 

24. mars: Sundheim omsorgssenter, Vinstra. 23. mars: Balke bo- og servicesenter, Skreia.

24. mars: Sørheim omsorgssenter, Hundorp. 25. mars: Gimle sykehjem, Bøverbru.

Mye folk og god stemning på Gimle, og etterpå
besøkte vi ytterligere tre institusjoner på Raufoss og
Eina.

"Nå er det Tango for to" på Vålertunet i Våler 26. mars, og etterpå gikk turen til Våler omsorgssenter.

Disengrenda barnehage, Oslo, 18. mars 2011



Vi ble møtt av flagg ute og glade barn inne da vi
ankom Disengrenda barnehage i mars-snøvær. Det
er alltid moro med barnehager. Her holdt de på med
Prøysen-prosjekt og kjente mange av sangene fra
før. Nå har vi besøkt mange barnehager og lært mye
underveis, så vi har fått satt sammen et program som
er godt tilpasset denne aldersgruppen. 

Årsmøte Norsk Pensjonistforbund, avd. Akershus, 16. mars 2011

Å underholde på årsmøter er en morsom jobb. Dette
var dessuten et sted der vi traff midt i målgruppen
for "Prøysen for to"-programmet vårt. Responsen
var god, og vi gikk tomme for visittkort etterpå!

Nygård barnehage, Nittedal, 11. mars 2011

Nygård barnehage er ikke langt hjemmefra, og det
var moro å synge for ungene, og sammen  med dem.
De hadde kjøpt cd-en vår med barnesanger før jul,
og det var tydelig at de hadde hørt mye på den, for
her var de virkelig med og sang! Vi gleder oss
allerede til neste gang vi møtes!

Mandal, turne 7. - 8. mars 2011

På en liten mini-turné i Mandal var vi innom tre
institusjoner. Først ut var Orelunden dagsenter (t.h.).
Dagen etter var det Mandal sykehjem. Her var vi i
høst også, men denne gangen var det mange flere til
stede (rundt 150). På bildene er det ikke godt å se



hvor vi er i menneskehavet, men kontrabassen
stikker opp! 

Vi avsluttet på Holum omsorgssenter før vi satte
kursen hjemover til Nittedal.

Frogner pensjonistforening i Sørum, 2. mars 2011

Det er alltid moro å synge i pensjonistforeninger, og
Frogner var intet unntak. Allsangen runget, og
stemningen var god.

Lierbyen aktivitetssenter, 22. februar 2011

Etter suksessen på Hallingstadtunet kom turen til
Lierbyen aktivitetssenter, og det var like moro. Vi
får mye skryt for programmet vårt, og syns sjøl vi
har funnet fram til et Prøysen-program som er godt
tilpasset "den eldre garde". 



Hallingstadtunet aktivitetssenter, Lier,  7. februar 2011

Det var god stemning da vi sang på Hallimgstadtunet. Publikum sang med, smilte og lo. Vi holdt på en time med ekstranummer og stående applaus!

Nordlysfestivalen, Tromsø, 4. februar 2011

Det var en stor ære å bli invitert til Nordlysfestivalen
for å holde familiekonsert. Vi fløy opp om
morgenen, hadde konsert på kvelden og dro hjem
neste dag. Konserten i kulturhuset ble en
kjempeopplevelse for oss. Det kom mye folk, og de
sang med. Da vi avsluttet med "Kringlevrider
Bollesen", begynte noen av de minste ungene å løpe
i ring rundt oss. En fenomenal avslutning!

 

Sørumfestivalen, Sørum kommune, 28. januar 2011

Sørumfestivalen tilbød underholdning og aktiviteter



for små og store hele uka. Vi fikk æren av å åpne
med fire konserter for sykehjemsbeboere på ulike
institusjoner samme dag! På den ene konserten kom
det også en del skolebarn som hadde vært med på å
lage tegninger under ledelse av Maria Prestø.

Det var et morsomt opplegg. Stemmene holdt, men
beina var ganske slitne da vi kom hjem!

Årvoll pensjonistforening, 25. januar 2011

Vi har sunget i dette lokalet før. Denne gangen var
det Vinmonopolets pensjonistforening som hadde
engasjert oss til hyggekveld. Og Egil tro til med
Einar Rose-versjonen av "En liten gyllen ring" til
stor jubel.

Lillestrøm kultursenter, 20. januar 2011

Det var første gang vi opptrådte i det flotte
kulturhuset i Lillestrøm. Lillestrøm kultursenter
hadde invitert til formiddagskonsert i restauranten.
Og folk strømmet på, så det var smekkfullt. Det ble
en time hvor både publikum og vi koste oss stort.

Vi fikk ikke tatt bilder under konserten, så disse to er
fra lydprøven.

Skedsmo pensjonistforening, Skedsmotunet, 6. januar 2011



Vi har vært på Skedsmotun før, og det er et trivelig lokale å synge i. Det er alltid hyggelig å synge i pensjonistforeninger, og det var ikke noe unntak denne
gangen heller!

Tilbake
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