
 

KONSERTER I SOSIALE INSTITUSJONER I AKERSHUS 

 
 
Denne konsertserien er kommet i stand gjennom et samarbeide mellom 
Akershus musikkråd, Akershus fylkeskommune og kommunene i 
Akershus. Konsertserien inngår fra 2008 som ledd i ”Den kulturelle 
spaserstokken”, og omfatter 9 arrangementer pr år. 
 
Det er viktig at publikum er forberedt i god tid før konserten og at lokalet 
er klargjort. Erfaringene viser også at det er en fordel å forberede 
publikum på innholdet i konserten, f. eks. i en samlingsstund noen 
dager før konserten. Dette for å høyne forventningene og forklare hva 
som skal skje, 
 
Vi håper dere tar vel imot musikerne og ønsker lykke til med 
konsertopplevelsen 
 
God konsert! 
 
Konserten arrangeres av institusjonen i samarbeid med Akershus musikkråd og  
Akershus fylkeskommune 

 

 

 

”Hyllest til Cornelis 

- og hans damer” 
Jenny Jenssen og Tor Søreng 

 

 
 Sted:   

 Dag:    

 Kl:     

 



“Hylles til Cornelis – og hans damer” 

 
Jenny Jenssen er godt kjent for de aller fleste i Akershus 

Hun har vært på turne for Akershus musikkråd flere ganger.  

 

Jenny kommer denne gang med en hyllest til Cornelis 

Vreeswijk. Konserten er basert på den folkekjære svensk - 

hollandske visekunstnerens udødelige sanger - bohemen, 

skandalemannen og kvinneforføreren.  

 

Han samarbeidet og sang duetter med mange av Sveriges 

fremste kvinnelige artister, og hans tallrike forhold til kvinner 

i privatlivet var både kjærlighetsfylte og ofte komplekse. 

Cornelis musikalske skildringer av forelskelse, romantikk og 

kjærlighetssorg griper oss alle. 

 

Cornelis Vreeswijk (født 8. august 1937 i Ĳmuiden, Velsen, 

Nederland, død 12. november 1987 i Katarina sogn i 

Stockholm) var en nederlandsk-svensk trubadur, komponist 

og poet.  

Etter sin død er han blitt ansett som en av Sveriges største 

sangere sammen med Carl Michael Bellman og Evert Taube. 

Vreeswijk vokste opp i Nederland, men i en alder av tolv 

flyttet han med familien til Sverige.  

 

Han ble populær i Sverige i løpet av 1960-tallet som 

balladesanger, låtskriver og skuespiller. Vreeswijk var 

produktiv til sin død, og utover sine egne komposisjoner 

spilte han blant annet tolkninger av Carl Michael Bellman, 

Victor Jara, Povel Ramel, Evert Taube og Lars Forssell. 

Cornelis spilte også mange konserter og var på mange 

turneer. Med sine tekster og sin musikk, var han i Sverige en 

svært høyt elsket visesanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 


