Aktiviteter i 2012
Vi beklager at hjemmesidene våre har vært litt dårlig oppdatert, men vi arbeider med en helt ny webløsning, samtidig som året så langt har vært usedvanlig
hektisk! Men nå kommen en enkel liten oppdatering av det første halvåret, og så kommer vi snart tilbake med en helt ny web som skal bli mye enklere å holde
oppdatert.

CD-en vår med barneviser Fra hompetitten til bakvendtland går fremdeles som varmt hvetebrød, og det nye barneprogrammet der Hans Jørgen Sandnes tegner
figurene i visene mens vi synger, har fungert veldig bra. Test i Sandefjord viste at dette slo særdeles godt an for et publikum fra under 2 år og opp til langt inn i
pensjonsalderen. Foreløpig har vi testet ut programmet i Sandefjord (2011), og på Prøysenhuset og i det nye Lørenskog Hus i 2012. Barna i alle aldre er ivrig
med både på sangene og på tegningeprosessen (se nedenfor).

Vi har vært så heldige å møte publikum i alle aldre, og i alle deler av landet. Nedenfor har vi lagt inn noen bilder som viser noen av de stedene vi har vært, det
er ikke alltid vi får tatt bilder, men som regel går det greit.

Høsten og forvinteren ble usedvanlig hektisk - vi rakk nesten ikke å skifte mellom alle konsertene. Vi fikk virkelig oppleve mange steder og mange hyggelige
mennesker. Nedenfor er noen få snapshot fra noen av stedene vi besøkte, og overalt var det hyggelige mennesker!

Pensjonister på Langhus.

Det var usedvanlig hyggelig å besøke Marka eldresenter - først i Maridalen og så i Sørkedalen. Oslo
kommunes ambullerende eldresenter er en fantastisk opplevelse - hyggelige møter langt inni Marka!

Vi hadde to konserter i Askim koselig!

Turen gikk til hørselshemmede i Vinstra og
skikkelig tradisjonsomgivelser.

Dagen etter Vinstra var det fire konserter i Halden og dagen etterpå fire til! Fantastiske dager i Halden,
trass snø og uvær.

Hyggelig samvær og allsang i Rustadgrenda.

Det var spesielt for Egil å komme til spinneriet i Gjesdal - hans mor hadde arbeidet der like etter krigen!
Og det ble et usedvanlig koselig møte med fullsatt sal og veldig glade og sangsterke gjesdalinger.

Årets mest spesielle konsert ble utendørs ved Songsvann for turistforeningen. Her fikk vi bruk for våre batteridrevne høyttalere og alt som gikk på batterier for det var ikke strøm uti skogen! Det var en opplevelse av de sjeldne og veldig spesielt for oss. Fin natur, glade mennesker og en opplevelse av de store.

På Raufoss er det stinn brakke med sangglade
pensjonister.

På Engsjøtunet fikk vi hjelp av Bjørn Elgstøen som Kvinesdal og masse av Egils slekt ble en stor
dukket opp med trekkspill. Gøy!
opplevelse i en fullsatt konsertsal.

Nittedal startet med eldrefestival i høst, og vi fikk
lov å åpne med fullsatt sal i NIL-huset. En flott
festival og en fin opplevelse.

I Fjerdingby har vi vært flere ganger, og her er det
alltid hyggelig å komme tilbake.

Konsert på Triaden kjøpesenter i Lillestrøm krever
godt anlegg - og det var fullt av mennesker og en
artig opplevelse.

5. august ble en skikkelig opptur av de sjeldne: Det var utekonsert på Bommen elvemuseum i Vennesla, og det kom solskinn og over 150 tilhørere som trampet
takten og sang med. Et virkelig flott museum (i Venneslas eldste eksisterende bygning) - og en flott gjeng i Bommens Venner som sliter og jobber for å ta vare
på det gamle huset og miljøet rundt.

13. og 20. juni var det konserter for Fagforbundets
pensjonister på Sørmarka - en årlig begivenhet vi
alltid går og gleder oss til.

6.-8. juni var det skolekonserter for alle barneskolene i Nittedal. Her var det sang og samtale, og barna
hadde laget flott tegninger med motiver fra Alf Prøysens bøker. Gøy!

29. mai fikk vi prøve oss på noe nytt da vi besøkte hørselshemmede på Gjøvik. Her var det skrivetolker og fullt anlegg - og fullt trøkk hele veien. En utrolig fin

opplevelse.

23. mai hadde vi konsert i Rosendal (bilder over og under denne teksten), og det var en fantastisk opplevelse med rundt 150 barn som sang med og var
entusiastiske hele veien. Barnehager og skoler er virkelig flinke til å ta vare på den gamle barnekulturen! En kjempeopplevelse for oss - og fin omtale i
lokalavisa!

19. april dro vi opp til Lyngen - og møtte strålende solskinn og hvitkledt natur. Snakker om flott! Og de vi møtte på Lenangen omsorgssenter (t.v.) og på
Lyngstunet Helse- og omsorgssenter i Lyngseidet var kjempehyggelige! Så her koste vi oss skikkelig både inne og ute!

10. mai var vi både på Solemskogen eldresenter og i
30. mars var i på Vestby seniorsenter der det møtte fram mye folk som vi hygget oss skikkelig sammen
Våle samfunnshus (bildet) i Våle i Vestfold. Alltid
med. Og selvsagt var det kaffe her også.
spesielt moro å komme til Vestfold!

28. mars var vi i Nannestad hvor det satt folk i tre ulike rom og hørte på og sang med. En utfordring for alle parter - men det gikk veldig bra!

8. mars fikk vi tilbringe sammen med en lang rekke 6. mars var vi på Myrer dagsenter på Kjelsås for
hyggelige mennesker i Ringebu.
tredje gang!

23. februar ble det nok et hyggelig besøk på
Lindeberg omsorgssenter i Oslo.

9. februar ble det et hyggelig gjensyn med beboere
og besøkende på Døli pleie- og omsorgssenter i
Nittedal.

1. mars var vi på besøk hos Statoils pensjonister i
Oslo, og det var en veldig hyggelig opplevelse.

7. februar var vi på hyggelig visitt på Velferden i
Lillestrøm.

6. februar var det ny tur til Bjørkelangen og til
pensjonistforeningen.

4. januar var vi i Våler igjen (veldig koselig!) både
2. februar hos Tollernes pensjonistforening
på Vålertunet og på Omsorgsenteret.

Vi synger og tegner Prøysens viser
I dette programmet tegner Hans Jørgen Sandnes (han som har laga tegnefilmene som illustrerer Prøysens barneviser, og som er vist i NRK Fjernsynet!) figurer
og snakker med barna, mens vi spiller og synger sammen med ungene. Programmet treffer små barn og store barn hjemme, og sist i Lørenskog Hus var det
stinn brakke av store og små. Nedenfor noen bilder fra konsertene i Prøysenhuset (24. mars) og Lørenskog Hus (25. mars)

Full trøkk fra starten...

...han tegner og vi synger...

...og barna synger med.

Stinn brakke...

...og fine tegneringer...

...og jammen spiller han ukulele også!

Hans Jørgen tegner både det vi synger...

...og det barna ønsker han skal tegne...

...på store, hvite blokker.

Og når konserten er slutt...

...er det fritt fram for alle å plukke med seg en
tegning...

...og de store barna er like ivrige som de små!

Tilbake

